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Introducció

FENT COOPERATIVES

El Consell Valencià de Cooperativisme és un òrgan unitari integrat
en la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç
i Treball, al que corresponen funcions de promoció, assessorament i
planificació de la política i legislació cooperativa, així com la col·laboració en la implementació de la política del Consell en este àmbit.
Entre les seues competències es troba el compliment de l'obligació
valorada en l'article 109 de la llei vigent de cooperatives de la Comunitat Valenciana:
1.

El Consell Valencià de Cooperativisme elaborarà i aprovarà un
pla de suport i foment del cooperativisme, com a eina de planificació biennal de les polítiques i actuacions de la Generalitat i
de la resta d'actors relacionats amb el cooperativisme valencià.

2. Este pla tindrà necessàriament mesures de difusió, suport a la
seua creació, consolidació, finançament, formació i sensibilització.
3. El pla inclourà necessàriament una memòria econòmica per a
fer realitat els compromisos pressupostaris de la Generalitat en
estes polítiques.
4. El Consell presentarà amb caràcter semestral un informe de seguiment i implementació sobre les mesures contingudes en el pla.
El primer pla biennal de suport i foment del cooperativisme valencià,
anomenat FENT COOPERATIVES, va ser aprovat en el ple del Consell
Valencià del Cooperativisme el 4 d'octubre de 2017, i va ampliar la
seua vigència durant 2018 i 2019. Este primer pla anava precedit
d'una resolució unànime de Les Corts, amb data el 25 de setembre de
2013, que instava el Consell a redoblar els seus esforços per aconseguir la seua posada en marxa, així com a prendre altres mesures per
ajudar a assolir els seus objectius.
Al mateix temps, el Consell i la Confederació de Cooperatives, que
integren de manera paritària el Consell Valencià del Cooperativisme,

van aprovar un pla estratègic per a este òrgan, els objectius del qual
eren preparar-lo (orgànicament i funcionalment i amb els mitjans i
recursos adequats) per a dur a terme amb èxit la important tasca
que suposa l'elaboració i, sobretot, la implantació i seguiment del pla
FENT COOPERATIVES.
No obstant això, donat que este pla estratègic encara no s'ha pogut
implementar en tota la seua potencialitat i no han arribat a desplegar-se algunes de les accions que caldria perquè el propi Consell
Valencià del Cooperativisme puga amb els seus propis mitjans elaborar el pla biennal, la Confederació de Cooperatives de la Comunitat
Valenciana, com a part integrant d’ell, va assumir la responsabilitat
de redactar una proposta per al segon FENT COOPERATIVES, amb el
suport de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius,
Comerç i Treball. Esta proposta és la que ha servit de base per al
present pla, aprovat per unanimitat del Plen del Consell Valencià del
Cooperativisme en la sessió del 2 de novembre de 2020.
L'abast temporal que correspondria a este segon pla són els anys
2020 i el 2021. No obstant això, l'estat d'alarma i les circumstàncies
extraordinàries que s'han disparat com a conseqüència de la pandèmia provocada per la covid-19 han pertorbat la previsió inicial per a
l'aprovació del FENT COOPERATIVES, tant pel que fa al seu contingut
com a la seua vigència. Davant d'això, el Consell Valencià del Cooperativisme ha acordat que la vigència d’este segon pla s'ha de prorrogar
als exercicis 2021 i 2022. Això és sense perjudici de la posada en
marxa durant el 2020 d'algunes iniciatives tant de les contingudes en
el primer FENT COOPERATIVES com en el segon.
D'altra banda, també s'han hagut de reenfocar les mesures del pla per
a centrar-se a corregir els efectes de la crisi i contribuir a la reactivació econòmica des d'una perspectiva transformadora (més enllà de
la recuperació).
Finalment, recordem que este pla s'ha de revisar cada dos anys,
tot introduint nous objectius i mesures i actualitzant els existents,
si escau.
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Pertinència del Pla
FENT COOPERATIVES

FENT COOPERATIVES

Amb independència de l'imperatiu legal que es troba a la base del seu
naixement, el pla FENT COOPERATIVES es presenta com un instrument
de planificació essencial per a les polítiques públiques de la Generalitat en matèria de cooperatives, en la necessitat i urgent aplicació
del qual coincidixen tant Les Corts i el Consell com la Confederació de
Cooperatives en representació de tot el sector. La seua pertinència
està justificada des de diverses perspectives.
TAULA 1. COOPERATIVES DE LA COMUNITAT VALENCIANA
(31/12/2017)

Les cooperatives
com a model socioproductiu

Les cooperatives constituïxen un model empresarial democràtic
i participatiu que genera riquesa, ocupació, innovació, benestar
social i cohesió territorial d'una manera més equitativa i sostenible.
1.

A la Comunitat Valenciana operen 2.485 empreses cooperatives
presents en totes les branques de l'activitat econòmica i en totes
les comarques.

2. Ocupen 56.829 persones, amb un 84% de llocs de treball indefinits i a temps complet, el 49% ocupats per dones i quasi el 40%
per joves. Si tenim en compte l'ocupació indirecta, el nombre
de persones que tenen feina a través de cooperatives valencianes ascendix a 78.911 (el 5,6% de l'ocupació assalariada del
sector privat).
3. Associen al voltant de dos milions i mig de persones. És a
dir, la meitat de la població de la Comunitat Valenciana és
cooperativista.

NOMBRE DE COOPERATIVES
LLOCS DE TREBALL DIRECTES
OCUPACIÓ TOTAL (DIRECTA I INDIRECTA)
VENDES (milers d'euros)

2.485
56.829
78.911
7.037.270

Font: CIRIEC-Espanya (2019). Estudi sobre l'impacte socioeconòmic del
cooperativisme a la Comunitat Valenciana

TAULA 2. PES RELATIU DEL COOPERATIVISME EN EL CONJUNT DE
L'ECONOMIA DE LA COMUNITAT (31/12/2017)

4. Generen un volum de vendes de més de 7.037 milions d'euros, el
que representa el 6,5% del PIB de la Comunitat.

Representació en l'ocupació assalariada del
sector privat

5,6 %

5. Dues de les cinc principals empreses de la Comunitat són cooperatives.

Representació en el PIB de la Comunitat
Valenciana

6,5 %

6. València és la província d'Espanya amb més persones treballant
en cooperatives.
7.

Tot això fa del cooperativisme valencià un referent a Europa i
Espanya. De fet, un estudi recent d'una consultoria independent per a la Confederación Empresarial Española de la Economía Social (Cepes) revela que la Comunitat Valenciana destaca
de manera molt significativa en el conjunt d'Espanya en el grau
de desenvolupament relatiu de l'economia de mercat social en
relació amb l'economia mercantil: som la comunitat autònoma on el cooperativisme té més pes específic dins del conjunt
de l'economia.

Font: CIRIEC-Espanya (2019). Estudi sobre l'impacte socioeconòmic del
cooperativisme a la Comunitat Valenciana
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TAULA 3. DISTRIBUCIÓ DE COOPERATIVES ACTIVES
PER COMARQUES (2017)
REGIONS
Alt Palància
Alt Millars
Baix Vinalopó
El Baix Maestrat
El Camp de Morvedre
El Camp del Túria
El Comtat
El Racó d’Ademús
Els Ports
L’Alacantí
L’Alcalaten
L’Alcoià
L’Alt Maestrat
L’Alt Vinalopó
L’Horta Nord
L’Horta Oest
L’Horta Sud
La Canal de Navarrés
La Costera
La Foya de Bunyol
La Marina Alta
La Marina Baixa
La Plana Alta
La Plana Baixa
La Plana de Utiel-Requena
La Ribera Alta
La Ribera Baixa
La Safor
La Vall d’Aiora
La Vall d’Albaida
La Vega Baixa
Els Serrans
València
Vinalopó Mitjà
TOTAL

Nº Coop

% Coop

37
0
35
47
45
58
20
7
17
194
15
30
17
90
80
160
67
32
58
20
54
58
130
102
67
155
82
90
13
87
138
37
374
69

1,5
0,0
1,4
1,9
1,8
2,3
0,8
0,3
0,7
7,8
0,6
1,2
0,7
3,6
3,2
6,4
2,7
1,3
2,3
0,8
2,2
2,3
5,2
4,1
2,7
6,2
3,3
3,6
0,5
3,5
5,5
1,5
15,0
2,8

2.485

100

Font: CIRIEC-Espanya (2019). Estudi sobre l'impacte
socioeconòmic del cooperativisme a la Comunitat Valenciana

← 130

← 374
← – – – 155

← 194

← 138
0

374

FENT COOPERATIVES

La resposta cooperativa a la crisi
sociosanitària provocada per la Covid-19
Les cooperatives valencianes afronten la crisi provocada per la
Covid-19 amb més resiliència i força que la mitjana d'empreses privades, per la qual cosa el seu potencial per a la reconstrucció és innegable. Això es deu al fet que moltes cooperatives operen en sectors
madurs i essencials, el caràcter estratègic dels quals probablement
es reforçarà en els propers mesos (agroalimentari, distribució comercial, educació, serveis a la ciutadania...). A més, històricament les
cooperatives han mostrat una major capacitat de resistència: l'EPA
i les dades del Ministeri de Treball i Economia Social mostren que,
en els períodes més durs de la crisi anterior, del 2009 al 2013, en el
sector privat l'ocupació va caure un 18,5% i en el sector cooperatiu un
8%, deu punts menys.
A més de la seua resiliència, la solidaritat que emana dels propis
principis cooperatius també ha fet més que notable la resposta de
les cooperatives a l'emergència sociosanitària a conseqüència de la
pandèmia haja sigut més que notable. En l'Informe del Pacte Mundial
– ODS, a partir de les dades facilitades per Concoval, es recullen
algunes de les accions dutes a terme per les cooperatives valencianes
durant l'estat d'alarma decretat a Espanya amb l'objectiu de pal·liar
els efectes de la crisi sanitària sobre la societat.
→→

Distribució comercial. Els supermercats de les cooperatives
de consum mantingueren el subministrament de productes als
seus clients i socis, alguns fins i tot reforçant les seues accions
habituals de voluntariat.

→→

Producció d'aliments. Les cooperatives agroalimentàries no han
deixat de produir aliments per a satisfer la demanda ciutadana, i
també s'han fet donacions de fruites i verdures a organitzacions
benèfiques.

→→

Transports. Les cooperatives de transport han treballat incansablement per a garantir el subministrament de mercaderies als
ciutadans i el subministrament a les empreses.

→→

Serveis comunitaris. Atenció domiciliària a persones dependents,
neteja, residències de gent gran... han estat alguns dels serveis
socials prestats per cooperatives que no només no han cessat
durant estos mesos sinó que han hagut de redoblar els seus
esforços.

→→

Distribució de medicaments. Les farmàcies de la Comunitat
han rebut el seu subministrament habitual de medicaments i
l'addicional requerit per la pandèmia gràcies a la tasca de les
cooperatives en què estan associades.

→→

Desinfecció de carrers. Les cooperatives agroalimentàries van
posar la seua maquinària a disposició dels Ajuntaments per a
desinfectar els carrers dels pobles de la Comunitat.

→→

Serveis de crèdit. Les caixes rurals i coopertaives de crèdit
han disposat línies de finançament per a ajudar els seus clients
empresarials i privats.

→→

Suport a socis i clients. Algunes cooperatives van retardar les
dates de pagament als seus clients en el sector de l'hostaleria,
un dels més castigats per la quarantena imposada per la crisi
sanitària.

→→

Fabricació de material de protecció. Cooperatives industrials
i de serveis es van centrar en les ajudes durant les primeres
setmanes de la crisi. Màquines de cosir i impressores 3D van
canviar les seues funcions habituals per a fabricar mascaretes i
altres materials de protecció.

→→

Oci i cultura. Molts serveis culturals es van oferir online de forma
gratuïta per part de les cooperatives de consum i d'ensenyament:
promoció de la lectura, recursos docents, tallers, conferències...
Fins i tot algunes cooperatives de serveis van donar joguines
per a l'entreteniment domèstic infantil i algunes cooperatives de
treball associat van oferir assessorament gratuït de comunicació
de crisi a xicotetes empreses i emprenedors.

→→

Educació. Les cooperatives d’ensenyament implementaren canals
i recursos per a mantindre l'activitat educativa a distància.

→→

Subministrament d’energia. Les cooperatives elèctriques no
només han continuat garantint el subministrament energètic a
empreses i llars de tota la Comunitat, sinó que han anat més enllà
amb mesures de suport als seus socis, tramitant la disminució de la
potència als comerços, assegurant que no hi haguera talls de llum
i aplicant descomptes en les factures dels mesos de quarantena.

Estos són només alguns exemples de cooperatives que van seguir
-i continuen- treballant, amb delicada exposició a la malaltia, per a
garantir la qualitat de vida dels valencians i valencianes. Molts d’estos
exemples apareixen a la recompil·lació de la Red Española del Pacto
Mundial.
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Reconeixement internacional del
model cooperatiu com a instrument de
desenvolupament sostenible
La utilitat per al desenvolupament sostenible de l'economia social (el
màxim exponent de la qual a la Comunitat Valenciana són, cal recordar, les cooperatives) està reconeguda internacionalment. Com a
exemple:
→→

→→

Organitzacions internacionals com l'ONU, l'OIT i l'OCDE
reconeixen el paper de les cooperatives per al desenvolupament
econòmic i social dels països. Per exemple, les Nacions Unides,
en la seua resolució de setembre de 2015 de l'Assemblea
General (que va establir l'Agenda 2030 per als Objectius de
Desenvolupament Sostenible), reconeix explícitament el paper
de les cooperatives dins del sector privat i també establix un
grup d'economia social (UNTFSSE).
Les institucions europees (Parlament Europeu, Comitè Econòmic
i Social Europeu, Comitè de les Regions, Consell d'Europa, Comissió Europea) reconeixen el paper de les cooperatives i impel·
lixen als governs a implementar mesures per al seu foment. Cal
destacar la recent comunicació de la Comissió Europea del 20 de
maig de 2020 sobre el Semestre Europeu, en què insta els Estats
membres a implementar polítiques de suport a l'economia social.
Anteriorment, el Consell de la Unió Europea ja va establir en el
seu document Una nova aliança global per a erradicar la pobresa
i promoure el desenvolupament sostenible després del 2015 el
següent: "Subratllem la importància de les microempreses, les
xicotetes i mitjanes empreses i les empreses en l'economia social
per a la creació d'ocupació i el desenvolupament sostenible".

2. L'Estatut d'Autonomia de la Generalitat Valenciana també reconeix la funció econòmica i social de les cooperatives i reclama la
seua promoció (Art. 80.4)
3. Fent-se ressò del mandat constitucional, la legislació valenciana
de cooperatives, des de la primera llei de 1985, obliga la Generalitat a promoure el cooperativisme. En la llei vigent, el text consolidat del qual es va aprovar per Decret Legislatiu 2/2015, es dedica
un títol específic (III) a la finalitat del cooperativisme i, en l'article
108, s'establix que "La Generalitat es compromet a dur a terme
una política de foment del cooperativisme i les cooperatives, en
el més estricte respecte al principi d'autonomia que informa estes
entitats".
I, encara que fora de l'àmbit normatiu, el mateix Consell, el 15 d'abril de
2016, en el seu Document de Bases i Elements Rectors per a la Transformació del Model Econòmic de la Comunitat Valenciana, va incloure
entre les seues línies prioritàries d'actuació el foment de l'economia
social (el principal exponent de la qual és el cooperativisme).
A més, també hi ha l'acord de Les Corts de setembre de 2013, que va
aprovar - per unanimitat de tots els grups parlamentaris - demanar al
Consell que desenvolupe un pla de foment i impuls de les cooperatives
valencianes, que donaria lloc al primer Fent Cooperatives, presentat
en seu de Presidència de la Generalitat al novembre de 2017.

Integració en les estratègies europea,
estatal i autonòmica, i en polítiques de
reconstrucció
El segon pla de suport i foment de les cooperatives FENT
COOPERATIVES està concebut a partir de la següent visió:

Mandat constitucional, estatutari, de
Les Corts i del Consell per al foment del
cooperativisme
Però, més enllà d'estes directrius o orientacions, les lleis espanyoles
i autonòmiques insten els governs públics a fomentar el cooperativisme:
1.

Espanya reconeix la funció econòmica i social de les cooperatives
en la seua Constitució de 1978 i empeny els governs públics a
promoure-les (Art. 129.2)

1.

Les cooperatives són un sector socioeconòmic particular, però
plenament integrat en la societat i l'economia que l'envolta.
Per això, el pla FENT COOPERATIVES contempla:
→→ La plena alineació i integració de les cooperatives en les
principals polítiques públiques existents a nivell de les
institucions europees, el Govern d'Espanya i la Generalitat,
amb el propòsit de contribuir als objectius d'interès general i
a l'objecte de no ser marginats o exclosos dels mecanismes i
instruments articulats pels poders públics.

FENT COOPERATIVES

→→ El disseny i implementació d'un pla específic de foment de les
cooperatives adequat a les seues necessitats particulars i el
seu potencial per a contribuir a l'interès general.

l'economia, del qual hem extret lliurement les següents consideracions
(inspiradores en l'elaboració d’este document):

2. Les cooperatives tenen un model de desenvolupament més
equitatiu i sostenible per a fer front als grans reptes actuals,
com el canvi climàtic, les exclusions socials i la revolució
digital. Així, tot i que les cooperatives han estat més resilients
que la mitjana del sector privat davant la crisi de la Covid-19
i - efectivament - poden i han de contribuir a la reconstrucció del
país, el seu paper no es limita als contextos de crisi.

Per a créixer, crear ocupació sòlida i rendibilitzar inversions, la
Comunitat Valenciana necessita enfortir el seu teixit productiu,
facilitant la creació d'empreses, promovent que siguen més fortes,
tecnològicament, organitzativament, financerament.

Ambdues dimensions estan cobertes per esta proposta de pla, que
s'alinea amb les següents estratègies:
Polítiques de les institucions europees i espanyoles. Per exemple:
→→ Pla Europeu de Recuperació (Comunicació CE,27.5.2020) "Next
Generation EU" (Inclou Nou New Green Deal)
→→ Nou Marc Financer – InvestEU (2021-2027)
→→ Nova Política de Cohesió (FEDER, FSE més, Fons de Cohesió)
→→ Pla d'Acció per a l'Economia Social (2021-.. .)
→→ Transformacions en les polítiques corresponents que
s’articularan posteriorment pel Govern d'Espanya
Polítiques de la Generalitat Valenciana, que es transformaran en
el nou context europeu i estatal. Entre d'altres:
→→ RIS3 CV (Estratègia d’especialització intel·ligent)
→→ Pla Valencià d’Emprenedoria
→→ Programa de Desenvolupament Rural de la Comunitat
Valenciana
→→ Agenda de la AVI (Agència Valenciana de la Innovació)
→→ Estratègia de l'Agenda Valenciana Antidespoblament (AVANT)
→→ IVACE (Institut Valencià de Competitivitat Empresarial)
→→ IVF (Institut Valencià de Finances)
→→ Labora (Servei Valencià d'Ocupació i Formació)
A més, donada la crisi sanitària causada per la Covid-19, s'han inclòs
objectius i mesures que contemplen escenari post pandèmic. En
concret, a este efecte, s'ha tingut en compte l'informe elaborat per
l'IVIE (Institut Valencià d'Investigacions Econòmiques) encarregat per
la Presidència de la Generalitat: La Superació de la crisi de la Covid19 a la Comunitat iValenciana. Un full de ruta per a la reconstrucció de

Pel que fa a la digitalització, avança més ràpid allò fàcil (comprar
equips, utilitzar internet) que el difícil (preparar-se per aprofitar-los, digitalitzar models de negoci, i el funcionament de l'administració i les pràctiques del sistema educatiu) (...) Per a què
s’adopten mesures que potencien l'ús del coneixement, la visió del
fet que siga un recurs clau ha d'estar present en la presa de decisions, empresarials i públics, i requerix la professionalització de
les tasques directives en empreses i administracions.
Les ajudes han d'estar orientades a fomentar el creixement, i han
de ser efectives només si l'empresa que les rep realment creix i
millora la seua productivitat. En cas contrari, els incentius fomenten l'atomització i la baixa productivitat.
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Visió, estructura i línies
estratègiques del pla
FENT COOPERATIVES
(2021-2022)

FENT COOPERATIVES

Visió

Eixos estratègics

Pel que fa a la visió del segon pla biennal, l'equip de treball ha coincidit a assenyalar que essencialment és vàlida la del primer, ja que es
tracta d'una mirada a llarg termini. Per això recordem la visió del pla
FENT COOPERATIVES:

Els següents eixos són els que han marcat la definició dels objectius i
mesures en què es desplega el pla:

↳↳

Aconseguir una millora en la competitivitat de les cooperatives
valencianes, basada en quatre eixos fonamentals:

→→

el creixement sostenible (social, econòmic i mediambiental),

→→

l'augment de l'ocupació de qualitat (estable i productiva),

→→

l’avanç en la presència igualitària de dones i joves en àmbits
empresarials de responsabilitat,

→→

i l'extensió dels valors i principis propis del model cooperatiu a
la resta del teixit empresarial valencià.

→→

Recuperació i transformació de l'economia valenciana. Foment
del cooperativisme com a vehicle per pal·liar els efectes de la
crisi provocada per la Covid-19.

→→

Desenvolupament del múscul empresarial cooperatiu. Millora
del nivell de competitivitat i rendiment de les cooperatives
valencianes.

→→

Desenvolupament de la pol·linització cooperativa de l'economia
valenciana. Creació de les condicions per a la multiplicació de
cooperatives a tot el territori i economia de la Comunitat.

→→

Desenvolupament de la innovació social cooperativa:
-- En sectors innovadors i de creixement (digital, medi ambient,
creativitat)
-- En noves modalitats cooperatives (comunitats energètiques,
cohousing, cooperatives de serveis públics, etc.)
-- En formes innovadores de col·laboració públic-privada

Estructura
També s'ha acordat dur a terme un exercici de simplificació respecte
al primer pla, eliminant el nivell d'iniciatives i establint com a nombre
de mesures 50 (en el primer n'hi havia 101). Això implica que tindrà
molta importància el seguiment de sis mesos que ha de fer el Consell
Valencià de Cooperativisme, que, tenint en compte criteris prioritaris
i d'oportunitat, haurà de seleccionar una sèrie de mesures en cada
període per a implementar-les en les actuacions convenients. Això vol
dir, insistim, realitzar el seguiment molt seriosament i a temps, una
cosa que es considera essencial per a garantir l'eficàcia i viabilitat
del pla.
L'estructura del segon pla biennal és, per tant, així:
VISIÓ – LÍNIES ESTRATÈGIQUES – OBJECTIUS – MESURES
El nou pla, a més a més, està enllaçat amb els ODS, indicant-se en
quins dels dèsset objectius s'impactarà amb cadascuna de les actuacions que es planifiquen.

→→

Enfortiment del compromís social de les cooperatives.

→→

Millora de la qualitat de l'ecosistema institucional cooperatiu a
la Comunitat Valenciana (entitats representatives i administració
pública).

Línies estratègiques
Per a la definició de les línies estratègiques del FENT COOPERATIVES, s'ha partit d’una anàlisi de la implementació del primer pla, així
com les prioritats indicades pels qui han participat en les diferents
fases durant el procés d’elaboració d'este segon pla. Així, s'ha constatat per primera vegada que la implementació del primer pla biennal
s'ha ressentit en tres capítols, que s'incorporen en el segon pla per
afavorir el seu desenvolupament futur: (i) finançament, (ii) implantació
territorial i (iii) col·laboració public-privada.
Com a resultat de tot això, el pla s'ha estructurat en set línies estratègiques.
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Línia 1 → Desenvolupament econòmic-empresarial, finançament i
ocupació
→→

Més i millors cooperatives.

→→

Millora de la competitivitat de l'empresa cooperativa, el creixement sostenible i la dimensió òptima, tenint en
compte els plans tecnològics i d'innovació i la seua internacionalització.

→→

Impuls ferm per a la creació de "cooperatives emergents", per la seua nova activitat o per les necessitats
socioeconòmiques que exigixen els temps presents i futurs.

→→

Habilitar les fonts adequades de finançament per a les cooperatives i potenciar la seua gestió financera.

→→

Suport a la generació d'autoocupació cooperativa i ocupació de qualitat.

Línia 2 → Desenvolupament societari
→→

Implantació i desenvolupament d'instruments per tal d'articular la participació democràtica de les persones
col·laboradores i l'eficiència en la gestió empresarial.

Línia 3 → Desenvolupament ambiental i territorial
→→

Desenvolupament de projectes amb la participació de cooperatives en el desenvolupament local i en el
desenvolupament de l'entorn rural, especialment mediambiental, alineats amb la RSE i els ODS.

Línia 4 → Col·laboració públic-privada
→→

Ampliació de la col·laboració públic-privada entre cooperatives i administracions locals i la Generalitat
Valenciana, ja siga directament o a través del seu sector públic instrumental, en diferents àmbits d'activitat de
cooperatives (vivendes, comunitats energètiques, prestació de serveis socials, contractació del sector públic,
emprenedoria...)

FENT COOPERATIVES

Línia 5 → Comunicació, formació i investigació
→→

Especialització del personal directiu de cooperatives amb una formació adequada, homologada, en un model de
gestió cooperativa.

→→

Desenvolupament d'un sistema coordinat d'accions formatives en l'àmbit de la identitat i cultura cooperatives.

→→

Integració de la formació cooperativa a tots els nivells del sistema educatiu.

→→

Impulsar i coordinació de la investigació cooperativa i la transferència de coneixement.

Línia 6 → Estructura representativa i participació institucional
→→

Promoció i suport a les entitats representatives de les cooperatives i impuls decidit a la seua participació en
fòrums socioeconòmics, especialment en el diàleg social.

Línia 7 → Governança de l'Administració pública del cooperativisme
→→

Millora en la prestació del servei públic d'atenció i promoció de cooperatives per part de l'administració de la
Generalitat Valenciana.

→→

Dinamització del Consell Valencià del Cooperativisme.

→→

Operativitat i eficiència del Registre de Cooperatives.
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4

Un pla amb
cinquanta
mesures

FENT COOPERATIVES

Línia 1 → Desenvolupament econòmic-empresarial, finançament i ocupació
1−A → INICIATIVES DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC-EMPRESARIAL
1.1. Foment de les
cooperatives com a
instrument idoni per
a la recuperació i
transformació econòmica
en l'etapa post-pandèmia
1.2. Millorar la competitivitat
de l'empresa
cooperativa: conversió
productiva, innovació,
internacionalització,
digitalització i
transformació ambiental

1.3. Creixement empresarial
cooperatiu orientat a les
persones, l'eficiència i la
sostenibilitat

01

Suport a l'adaptació de cooperatives a noves necessitats en l'entorn laboral i comercial: teletreball,
venda online, formació a distància, reunions telemàtiques, adequació de locals i centres de treball...

02

Foment de la transformació en cooperatives d'empreses mercantils en crisi, en procediments
concursals o amb problemes de relleu generacional.

03

Elaboració i execució de plans estratègics de desenvolupament de negoci amb la insígnia "COOP"
destinada a promoure de manera viable la innovació tecnològica i social en cooperatives existents i
de nova creació, tenint prioritat en l'exploració de nous mercats (especialment en sectors emergents),
internacionalització, adaptació a la transició ecològica i transformació digital (TIC, big data,
intel·ligència artificial, blockchain, indústria 4.0).

04

Impuls de formats cooperatius innovadors com el cooperativisme de plataforma, cooperatives
polivalents i altres figures cooperatives emergents.

05

Desenvolupament del Capital Humà de cooperatives: formació de les persones sòcies i treballadors
en l'àmbit societari, empresarial i professional, i contractació de personal tècnic qualificat.

06

Augmentar la dimensió empresarial de les cooperatives (volum de negoci, nombre de socis i llocs
de treball) per qualsevol dels possibles mitjans: creixement intern, creixement extern (fusions/
integracions) i aliances estratègiques (intercooperació).

07

Implementació del Pla Director de Cooperativisme Agroalimentari a la Comunitat Valenciana.

1−B → INICIATIVES DE FINANÇAMENT
1.4. Sistema específic d’avals i
garanties
1.5. Promoció del
cooperativisme de crèdit
valencià

08
09

Establiment d'un sistema de garantia financera per a cooperatives i avaluació específica de riscos.

Conveni amb les cooperatives de crèdit per a la prestació de serveis financers de la Generalitat i el
sector públic valencià, per a enfortir la "banca social de la Comunitat".

21
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continuació 1-B
1.6. Creació d'un instrument
financer general per al
cooperativisme valencià

10

11

Constitució d'un fons de finançament específic en l'IVF, en coordinació amb la seua Unitat de
Desenvolupament de Projectes, per a dotar d'una línia de crèdit que canalitze recursos de diverses
fonts (Generalitat, Estat, Unió Europea, estalvi de la societat civil valenciana, moviment cooperatiu) i
es convertisca en el principal instrument de finançament del pla Fent Cooperatives.
Comunicació d'incentius i mesures a disposició de les cooperatives per a fer-los accessibles.

1−C → INICIATIVES LABORALS
1.7. Creació d'ocupació
de qualitat: estímul
a l'emprenedoria
cooperativa

12

Revisió i ampliació d'incentius d'autoocupació cooperativa.

13

Creació d'una "Finestra Cooperativa Única" integrada en l'ecosistema d'emprenedoria i innovació de
la Comunitat i la incorporació de personal especialitzat en cooperatives en serveis d'assessorament
públic a emprenedors.

14

Implantació de programes d'autoocupació cooperativa en polítiques adreçades a col·lectius
específics.

Línia 2 → Desenvolupament societari
2.1. Desenvolupament
d'instruments per a
articular la participació i
l'eficiència empresarial

2.2. Enfortiment dels valors
cooperatius i el prestigi
social de les cooperatives
mitjançant la promoció de
la RSE i la visibilitat de la
seua contribució als ODS

15

Identificació de bones pràctiques en l'àmbit de l'organització interna i la participació cooperativa,
i difusió entre cooperativsites, personal directiu, rectors i aspirants per a adquirir la condició de
persones sòcies d'una cooperativa.

16

Promoure l'accés de joves i dones als càrrecs de direcció i consells rectors de les cooperatives.

17

Suport al desenvolupament de més experiències de sostenibilitat i responsabilitat social en
cooperatives, com a instrument que promou un model de gestió innovador que augmenta la seua
competitivitat i fomenta el desenvolupament sostenible i la cohesió social.

18

Extensió entre cooperatives de la qualificació de “entitat valenciana socialment responsable" a
l'efecte de la Llei 18/2018, de la Generalitat, de Foment de la Responsabilitat Social.
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Línia 3 → Desenvolupament mediambiental i territorial
3.1. Foment de les
cooperatives com a
instrument idoni per al
desenvolupament local
i per a la lluita contra
la desertificació social i
empresarial del medi rural

3.2 Impulsar la
transició ecològica
i la transformació
mediambiental en
cooperatives

19

Creació d'una xarxa local estable de prescriptors cooperatius (nodes de desenvolupament cooperatiu)
per a impulsar la promoció i difusió del cooperativisme amb coordinació regional.

20

Impulsar la participació i col·laboració de les entitats de l'administració local en projectes d'impacte
territorial liderats per cooperatives.

21

Incentivació de la presència activa de cooperatives en les estructures, dinàmiques i accions
generades en el seu entorn local.

22

Programa d'actuació integrat per a municipis en risc de despoblament d'acord amb el Pla Estratègic
Valencià Antidespoblament (Plesvant): creació d'una xarxa de desenvolupament de cooperatives
polivalents a les comarques rurals valencianes.

23

Execució del Pla Director del Cooperativisme Agroalimentari de la Comunitat Valenciana en la seua
dimensió de desenvolupament rural.

24
25

Desenvolupament de nous models de negoci cooperatius basats en els principis de l'economia circular.
Suport a la transició ecològica, l'eficiència energètica i la neutralitat del carboni, de manera justa,
eficient i basada en la innovació, tant per a les cooperatives que operen en sectors madurs com per
als sectors emergents.

26

Promoció del cooperativisme agroalimentari en el si del Pacte Verd Europeu pel Clima, promovent
la producció cooperativa com a mecanisme adequat per a la proximitat a la cadena de valor en els
casos en què este criteri siga un avantatge.

27

Fomentar les cooperatives com a mecanisme d'educació ambiental adequat.

23

24

Línia 4 → Col·laboració públic-privada
4.1. Avançar cap a un
paper preferent de
les cooperatives en la
prestació de serveis
públics, comunitaris i
d'interès general

4.2. Mobilització del sòl i
del patrimoni públic i
posada a disposició
de les cooperatives
per a promoure
l'urbanisme sostenible
i el desenvolupament
socioeconòmic equilibrat

28

Desenvolupament de campanyes de divulgació i formació que impulsen la col·laboració públicprivada entre cooperatives i administracions local i autonòmica, amb l'objectiu de donar a conèixer
els instruments jurídics disponibles a este efecte, de sensibilitzar sobre l'adequació de la fórmula
cooperativa per a dur a terme estes iniciatives, i donar suport tècnic al personal funcionari implicat
per tal de donar seguretat jurídica a les operacions.

29

Foment de la participació de les Administracions públiques en projectes econòmics d'interès local
desenvolupats per cooperatives de serveis públics, d’emprenedors o comunitats energètiques, i
modificació de la regulació que impedisca a la Generalitat participar en el capital social de les
cooperatives.

30

Regulació de la reserva de contractes a favor de cooperatives i altres entitats previstes en la
disposició addicional 48ena de la Llei de Contractes del Sector Públic, generalització d'instruccions
per a implementar criteris de solvència tècnica-social, foment de licitacions mitjançant el procediment
d’associació per a la innovació i desenvolupament del concert social amb cooperatives.

31

Estimulació de cooperatives d'iniciativa social (projectades) i sense ànim de lucre, així com la seua
declaració d'utilitat pública, millorant la seua regulació per tal d'afavorir la prestació per part de les
mateixes de serveis d'interès econòmic general.

32

Desenvolupament legislatiu que reconeix la idoneïtat de la fórmula cooperativa per a la constitució
de comunitats energètiques.

33

34

35

Implantació de tècniques de contingut patrimonial (concessions demanials, drets de superfície,
transferència d'ús, promoció delegada, arrendament operatiu i altres figures) per a desenvolupar
projectes amb una visió social i innovadora sobre edificis solars i en desús (construcció o rehabilitació
d'habitatges amb criteris d'eficiència energètica i sostenibilitat urbana; desenvolupament
d'activitats productives, industrials o de serveis que creen ocupació de qualitat; generació d'energia
renovable o emmagatzemament d'energia; promoció del coworking cooperatiu; recuperació d'espais
emblemàtics; projectes cooperatius amb criteris multifuncionals...).
Recuperació del Registre del patrimoni públic per a tindre informació centralitzada i actualitzada
que facilite l'accés de les cooperatives a les parcel·les per a donar-los un ús d'interès públic
municipal.
Inclusió de clàusules de contingut social en les diferents fases d'adjudicació d'un negoci patrimonial
(solvència i valoració d’ofertes).
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Línia 5 → Comunicació, formació i investigació
5.1. Sensibilització en
matèria cooperativa de
la societat valenciana i
impuls de la investigació
i la transferència de
coneixement sobre
cooperativisme

5.2. Disseny i avaluació d'un
mòdul de formació en
cooperativisme

5.3. Introducció de la formació
cooperativa en tots els
nivells d’ensenyament del
sistema educatiu

36

Elaboració de materials divulgatius i informes que servisquen, d'una banda, com a eines de
comunicació, visibilització, formació i construcció del discurs cooperatiu modern i, d'altra banda, per
a donar suport amb dades objectives al disseny i avaluació de polítiques públiques en matèria de
cooperatives així com l'evolució de les seues magnituds.

37

Suport a projectes d'investigació partnarial entre cooperatives i universitats i eliminació d'obstacles
al desenvolupament de projectes d'investigació en l'àmbit de les cooperatives per part d'entitats
públiques valencianes.

38

Integració del cooperativisme com a sector diferenciat en les estadístiques oficials de la Generalitat.

39

Formulació i coordinació per part del Consell Valencià del Cooperativisme, en els termes legalment
previstos, d'un mòdul de formació en gestió integral i cultura organitzativa de cooperatives adreçat
als socis i personal tècnic i directiu de cooperatives, i també a aquells que realitzen tasques
relacionades amb el cooperativisme en les administracions públiques de la Comunitat Valenciana.

40

Valoració positiva de la superació d’este mòdul formatiu en l'accés a determinades subvencions.

41

Desenvolupament de programes en col·laboració amb la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport per
a la promoció de cooperatives escolars, com a eina pedagògica a nivells d'educació infantil, primària
i secundària, orientada a la generació d'una cultura cooperativa entre l'alumnat i a la promoció
d'ocupació sostenible i de qualitat per al futur.

42

Millora dels instruments d'inserció laboral en cooperatives, mitjançant la inclusió del cooperativisme
en els programes de formació professional per a l'ocupació, el desenvolupament de la formació dual
d'estudiants de cooperatives d’ensenyament que oferixen cicles de formació professional reglada,
i la introducció de formació cooperativa en titulats universitaris orientada a la creació o gestió
d'empreses.

25

26

Línia 6 → Estructura representativa i participació institucional
6.1. Consolidació de
l'associacionisme
cooperatiu

6.2. Establiment d'un diàleg
permanent i estructurat
entre Concoval i la
Generalitat

43

Impulsar accions que reforcen la integració de les cooperatives i les seues entitats associatives en
l'estructura de representació regulada en la legislació autonòmica sobre cooperativisme.

44

Consolidació del lideratge de cooperatives en la coordinació d'accions conjuntes amb la resta
d'entitats d'economia social de la Comunitat Valenciana en àmbits d'interès comú.

45

46

Incorporació de les entitats representatives de les cooperatives valencianes en les plataformes i
òrgans consultius de la Generalitat amb competències en matèria d'interès socioeconòmic (diàleg
social).
Creació d'un intergrup parlamentari en Les Corts sobre cooperativisme, l'actuació del qual es
desplega en col·laboració amb la Confederació de Cooperatives de la Comunitat Valenciana,
destinada a eliminar barreres legals que limiten o dificulten el desenvolupament cooperatiu en
diferents àmbits.

FENT COOPERATIVES

Línia 7 → Governança de l'Administració Pública del Cooperativisme
7.1. Compliment efectiu de les
funcions encomanades per
llei al Consell Valencià de
Cooperativisme

47

48

7.2. Millorar la gestió i
l'impacte dels programes
públics de suport al
cooperativisme
7.3. Orientació del Registre
de Cooperatives a
la satisfacció de les
necessitats dels seus
usuaris

Execució i desenvolupament del pla estratègic del Consell Valencià del Cooperativisme, amb
suficiència de recursos personals, econòmics i tècnics per a la creació d'un servei propi que atenga
les funcions que té atribuïdes per llei en els àmbits de: participació en les polítiques del Consell,
foment i promoció del cooperativisme, intervenció jurídica i resolució extrajudicial de conflictes.
Publicació del pla Fent Cooperatives com a Decret del Consell de la Generalitat i disposició dels
mecanismes necessaris per a garantir una planificació adequada de l'aplicació de les mesures
previstes en el mateix, així com el seguiment i avaluació periòdica dels objectius d'acord amb el que
establix la legislació vigent.

49

Adequació dels programes d'ajuda a la realitat de les cooperatives, millora de l'eficiència
administrativa en la seua gestió i eliminació de barreres burocràtiques per a l'accés a subvencions.

50

Reestructuració i millora del Registre de Cooperatives, amb noves normatives que impulsen el
funcionament àgil del mateix i una dotació suficient de recursos tècnics i humans per a garantir la
seua transformació digital.

27

Impacte del pla
FENT COOPERATIVES
sobre els Objectius
de Desenvolupament
Sostenible

5

FENT COOPERATIVES

La següent infografia mostra
l'impacte conjunt estimat
del pla FENT COOPERATIVES
sobre els objectius de desenvolupament sostenible.
A més, en el següent apartat,
d'indicadors i òrgans gestors,
s'han identificat els tres ODS
en què cada mesura té un
impacte més gran.
Els ODS amb més impacte són
els següents:
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30

Línia estratègica 2
Desenvolupament societari

Línia estratègica 1
Desenvolupament econòmicempresarial, finançament
i ocupació

Impacte de
les línies
estratègiques
als ODS
Les línies que més incidixen en
els ODS són les que tenen un
major nombre de mesures:
la 1, la 3 i la 4.
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Línia estratègica 3
Desenvolupament mediambiental
i territorial
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Línia estratègica 4
Col·laboració públic-privada
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11

1

17

Línia estratègica 7
Governança de l'administració
pública del cooperativisme

Línia estratègica 6
Estructura representativa
i participació institucional

Línia estratègica 5
Comunicació, formació i
investigació

4

14

5

6

13
12

7
11

10

9

8

31

32

6

Execució i seguiment:
indicadors i centres gestors
per a cada mesura

FENT COOPERATIVES

En este capítol es desenvolupen, una a una, les cinquanta mesures de pla FENT COOPERATIVES, amb detall dels indicadors per al seu seguiment al 2021 i al 2022, així com dels centres gestors que intervenen en qualitat de responsables, finançadors o col·laboradors. També s’assenyalen els tres ODS en els que té un major impacte cadascuna de les
cinquanta mesures.

LLEGENDA

Mesures

Centres Gestors

01

R

Responsable

↓
50

F

Finançador
C

Col·laborador

ODS

1
↓

17

33

34

01
Línia

SUPORT A L'ADAPTACIÓ DE COOPERATIVES A NOVES EXIGÈNCIES EN
L'ENTORN LABORAL I COMERCIAL:
TELETREBALL, VENDA ONLINE,
FORMACIÓ A DISTÀNCIA, REUNIONS
TELEMÀTIQUES, ADEQUACIÓ DE
LOCALS I CENTRES DE TREBALL.

1

→

Desenvolupament econòmicempresarial, finançament i ocupació

1−A → INICIATIVES DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMICEMPRESARIAL

Objectiu
1.1. → Foment de les cooperatives com a eina idònia per a la
recuperació econòmica i la transformació en l'etapa
post-pandèmia

Impacte
en els ODS
3

8

9

Centres gestors
DG Emprenedoria i Cooperativisme

R

F

Conselleria Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergencia Climàtica i Transició Ecològica
DG Comerç, Artesania i Consum

F

IVACE - Institut Valencià de Competitivitat Empresarial
AVI - Agència Valenciana d'Innovació

C

Indicadors de seguiment
2021

2022

Nombre de cooperatives acollides a les convocatòries dels centres
gestors (F) subjectes als conceptes descrits

% Variació

F

R

F

FENT COOPERATIVES

02
Línia

PROMOCIÓ DE LA TRANSFORMACIÓ EN COOPERATIVES D'EMPRESES MERCANTILS EN CRISI,
EXPEDIENTS CONCURSALS O
AMB PROBLEMES DE RELLEU
GENERACIONAL.

1

→

Desenvolupament econòmicempresarial, finançament i ocupació

1−A → INICIATIVES DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMICEMPRESARIAL

Objectiu
1.1. → Foment de les cooperatives com a eina idònia per a la
recuperació econòmica i la transformació en l'etapa
post-pandèmia

Impacte
en els ODS
1

8

Centres gestors
DG Emprenedoria i Cooperativisme

9

IVF – Institut Valencià de Finances

R

F

F

Labora – Servei Valencià d’Ocupació i Formació
Concoval (Fevecta)

Indicadors de seguiment
2021

2022

Nombre de cooperatives incorporades i persones sòcies

% Variació

Nombre d’assessories que oferisquen servei de transformació en
cooperatives

% Variació

Nivell d'execució de crèdit

Nivell d'execució de crèdit

C

C

35

36

03
Línia

ELABORACIÓ I EXECUCIÓ DE PLANS ESTRATÈGICS DE DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL AMB LA INSÍGNIA "COOP" ORIENTATS A
PROMOURE DE MANERA VIABLE LA INNOVACIÓ
TECNOLÒGICA I SOCIAL EN COOPERATIVES
EXISTENTS I DE NOVA CREACIÓ, TENINT PRIORITAT EN L'EXPLORACIÓ DE NOUS MERCATS
(ESPECIALMENT EN SECTORS EMERGENTS), INTERNACIONALITZACIÓ, ADAPTACIÓ A LA TRANSICIÓ ECOLÒGICA I TRANSFORMACIÓ DIGITAL
(TIC, BIG DATA, INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL,
BLOCKCHAIN, INDÚSTRIA 4.0).

Impacte
en els ODS
7

8

9

1

→

Desenvolupament econòmicempresarial, finançament i ocupació

1−A → INICIATIVES DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMICEMPRESARIAL

Objectiu
1.2. → Millorar la competitivitat de l'empresa cooperativa:
conversió productiva, innovació, internacionalització,
digitalització i transformació mediambiental

Centres gestors
DG Emprenedoria i Cooperativisme

R

F

IVACE - Institut Valencià de Competitivitat Empresarial

F

Conselleria Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica
DG Model Econòmic, Finançament i Política Financera
Concoval

C

Indicadors de seguiment
2021

2022

Nombre de cooperatives acollides a convocatòries de centres
gestors (F) subjectes als conceptes descrits

% Creixement

F

R

F

FENT COOPERATIVES

04
Línia

IMPULSAR FORMATS COOPERATIUS INNOVADORS COM EL COOPERATIVISME DE PLATAFORMA,
COOPERATIVES POLIVALENTS I
ALTRES FIGURES COOPERATIVES
EMERGENTS.

1

→

Desenvolupament econòmicempresarial, finançament i ocupació

1−A → INICIATIVES DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMICEMPRESARIAL

Objectiu
1.2. → Millorar la competitivitat de l'empresa cooperativa:
conversió productiva, innovació, internacionalització,
digitalització i transformació ambiental

Impacte
en els ODS
8

9

Centres gestors
DG Emprenedoria i Cooperativisme

12

R

F

IVACE - Institut Valencià de Competitivitat Empresarial F
AVI – Agència Valenciana de la Innovació
Concoval (Fevecta)

Indicadors de seguiment
2021

2022

Nombre de cooperatives creades o accelerades en els programes de
la Generalitat

% Variació

Nombre de cooperatives a l'Observatori de VLC Start Up

% Variació

Nombre de cooperatives acollides a convocatòries de centres
gestors (F) subjectes als conceptes descrits

% Variació

C

C

37

38

05
Línia

DESENVOLUPAMENT DEL CAPITAL
HUMÀ DE LES COOPERATIVES:
FORMACIÓ DE LES PERSONES
SÒCIES I TREBALLADORES EN ELS
ÀMBITS SOCIETARI, EMPRESARIAL
I PROFESSIONAL, I CONTRACTACIÓ
DE PERSONAL TÈCNIC QUALIFICAT.

1

→

Desenvolupament econòmicempresarial, finançament i ocupació

1−A → INICIATIVES DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMICEMPRESARIAL

Objectiu
1.2. → Millorar la competitivitat de l'empresa cooperativa:
conversió productiva, innovació, internacionalització,
digitalització i transformació mediambiental

Impacte
en els ODS
4

5

8

Centres gestors
DG Emprenedoria i Cooperativisme

R

F

Labora – Servei Valencià d’Ocupació i Formació

R

F

Conselleria Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica
Concoval

C

Indicadors de seguiment
2021

2022

Nombre d'accions formatives incloses en els programes dels centres
gestors (F) subjectes als conceptes descrits i nombre de persones
que hi participen

% Variació

R

F

FENT COOPERATIVES

06
Línia

AUGMENT DE LA DIMENSIÓ EMPRESARIAL DE LES COOPERATIVES (VOLUM
DE NEGOCI, NOMBRE DE PERSONES
SÒCIES I LLOCS DE TREBALL) PER QUALSEVOL DE LES VIES POSSIBLES: CREIXEMENT INTERN, CREIXEMENT EXTERN
(FUSIONS/INTEGRACIONS) I ALIANCES
ESTRATÈGIQUES (INTERCOOPERACIÓ).

1

→

Desenvolupament econòmicempresarial, finançament i ocupació

1−A → INICIATIVES DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMICEMPRESARIAL

Objectiu
1.3. → Creixement empresarial cooperatiu orientat a les
persones, eficiència i sostenibilitat

Impacte
en els ODS
8

9

10

Centres gestors
DG Emprenedoria i Cooperativisme

R

F

Conselleria Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica
Concoval

C

Indicadors de seguiment
2021

2022

Nombre d'integracions incloses en els programes dels centres
gestors (F) subjectes als conceptes descrits

% Variació

Nombre de cooperatives que s’internacionalitzen i obren nous
mercats

% Variació

R

F

39

40

07
Línia

IMPLEMENTACIÓ DEL PLA
DIRECTOR DEL COOPERATIVISME AGROALIMENTARI A
LA COMUNITAT VALENCIANA.

1

→

Desenvolupament econòmicempresarial, finançament i ocupació

1−A → INICIATIVES DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMICEMPRESARIAL

Objectiu
1.3. → Creixement empresarial cooperatiu orientat a les
persones, eficiència i sostenibilitat

Impacte
en els ODS
2

6

Centres gestors
Conselleria Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica R

12

DG Emprenedoria i Cooperativisme

C

Agència Valenciana Antidespoblament

C

Concoval (Cooperatives Agro-alimentàries)

R

Indicadors de seguiment
2021

2022
Indicadors propis del Pla Director del Cooperativisme Agroalimentari a la Comunitat Valenciana

F

FENT COOPERATIVES

08
Línia

ESTABLIMENT D'UN
SISTEMA DE GARANTIES
FINANCERES PER A
LES COOPERATIVES I
AVALUACIÓ ESPECÍFICA
DE RISCOS.

1

→

Desenvolupament econòmicempresarial, finançament i ocupació

1−B → INICIATIVES DE FINANÇAMENT

Objectiu
1.4. → Sistema específic d’avals i garanties

Impacte
en els ODS
8

9

Centres gestors
DG Emprenedoria i Cooperativisme

16

IVF - Institut Valencià de Finances

R

F

F

Afín SGR - Societat de Garantia Recíproca

F

DG Model Econòmic, Finançament i Política Financera

Indicadors de seguiment
2021

2022

Recursos de la Generalitat destinats a esta mesura

% Variació

Existència de l'instrument financer

Existència de l'instrument financer

C

41

42

09
Línia

CONVENI AMB LES
COOPERATIVES DE CRÈDIT PER
A LA PRESTACIÓ DE SERVEIS
FINANCERS DE LA GENERALITAT I
EL SECTOR PÚBLIC VALENCIÀ PER
A ENFORTIR LA "BANCA SOCIAL
DE LA COMUNITAT".

1

→

Desenvolupament econòmicempresarial, finançament i ocupació

1−B → INICIATIVES DE FINANÇAMENT

Objectiu
1.5. → Promoció del cooperativisme de crèdit valencià

Impacte
en els ODS
8

16 17

Centres gestors
IVF – Institut Valencià de Finances

R

F

DG Model Econòmic, Finançament i Política Financera
DG Emprenedoria i Cooperativisme

C

C

Concoval (Associació Valenciana de Cooperatives de Crèdit)

Indicadors de seguiment
2021

2022

Existència de l'instrument financer

Existència de l'instrument financer

Nivell d'execució pressupostària

Nivell d'execució pressupostària

Nombre d’accions de divulgació de l’incentiu

% Variació

R

FENT COOPERATIVES

10
Línia

CONSTITUCIÓ D'UN FONS DE FINANÇAMENT
ESPECÍFIC EN L'IVF, EN COORDINACIÓ AMB LA SEUA
UNITAT DE DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES, PER
A DOTAR D'UNA LÍNIA DE CRÈDIT QUE CANALITZE
RECURSOS DE DIVERSES FONTS (GENERALITAT,
ESTAT, UNIÓ EUROPEA, ESTALVI DE LA SOCIETAT
CIVIL VALENCIANA, MOVIMENT COOPERATIU) I ES
CONVERTISCA EN EL PRINCIPAL INSTRUMENT DE
FINANÇAMENT DEL PLA FENT COOPERATIVES.

1

Desenvolupament econòmicempresarial, finançament i ocupació

1−B → INICIATIVES DE FINANÇAMENT

Objectiu
1.6. → Creació d'un instrument financer general per al
cooperativisme valencià

Impacte
en els ODS
8

→

Centres gestors
DG Emprenedoria i Cooperativisme

16 17

IVF – Institut Valencià de Finances
DG Fons Europeus

R
F

F

DG Model Econòmic, Finançament i Política Financera
Concoval

C

Indicadors de seguiment
2021

2022

Existència de l'instrument financer

Existència de l'instrument financer

R

F

43

44

11
Línia

COMUNICACIÓ DELS INCENTIUS
I MESURES A DISPOSICIÓ DE
LES COOPERATIVES PER A
FER-LOS ACCESSIBLES A ELLES.

1

→

Desenvolupament econòmicempresarial, finançament i ocupació

1−B → INICIATIVES DE FINANÇAMENT

Objectiu
1.6. → Creació d'un instrument financer general per al
cooperativisme valencià

Impacte
en els ODS
8

Centres gestors
DG Emprenedoria i Cooperativisme

10 17

Concoval

Indicadors de seguiment
2021

2022

Nombre d’accions de divulgació

% Variació

R

R

F

FENT COOPERATIVES

12
Línia

REVISIÓ I AMPLIACIÓ DELS
INCENTIUS D’AUTOOCUPACIÓ
COOPERATIVA.

1

→

Desenvolupament econòmicempresarial, finançament i ocupació

1−C → INICIATIVES D’OCUPACIÓ

Objectiu
1.7. → Creació d'ocupació de qualitat: estímul a
l'emprenedoria cooperativa

Impacte
en els ODS
8

Centres gestors
DG Emprenedoria i Cooperativisme

10 16

R

F

Labora – Servei Valencià d’Ocupació i Formació
Concoval C

Indicadors de seguiment
2021

2022

Nombre de persones sòcies incorporades a cooperatives

% Variació

Nivell d'execució pressupostària

Nivell d'execució pressupostària

Nombre de cooperatives subjectes a ajudes per a centres especials
d’ocupació (Labora)

% Variació

C

F

45

46

13
Línia

CREACIÓ D'UNA "FINESTRA COOPERATIVA ÚNICA" INTEGRADA EN
L'ECOSISTEMA D'EMPRENEDORIA
I INNOVACIÓ DE LA COMUNITAT I
INCORPORACIÓ DE PERSONAL ESPECIALITZAT EN COOPERATIVES
EN ELS SERVEIS PÚBLICS D’ASSESSORAMENT A EMPRENEDORS.

1

Desenvolupament econòmicempresarial, finançament i ocupació

1−C → INICIATIVES D’OCUPACIÓ

Objectiu
1.7. → Creació d'ocupació de qualitat: estímul a
l'emprenedoria cooperativa

Impacte
en els ODS
8

→

Centres gestors
DG Emprenedoria i Cooperativisme

10 16

Diputacions i Ajuntaments
Concoval

R

F

C

R

Indicadors de seguiment
2021

2022
Instrument per a acompanyar l'emprenedoria col·lectiva

Nombre de cooperatives creades o accelerades en els programes de
la Generalitat

% Variació

Vertebració de plataformes i espais d'atenció a cooperatives, grups promotors i agents dinamitzadors de l'estructura representativa del
cooperativisme valencià

FENT COOPERATIVES

14
Línia

INTRODUCCIÓ DE PROGRAMES
D'AUTOOCUPACIÓ COOPERATIVA
EN POLÍTIQUES ADREÇADES A
COL·LECTIUS ESPECÍFICS.

1

→

Desenvolupament econòmicempresarial, finançament i ocupació

1−C → INICIATIVES D’OCUPACIÓ

Objectiu
1.7. → Creació d'ocupació de qualitat: estímul a
l'emprenedoria cooperativa

Impacte
en els ODS
1

8

Centres gestors
DG Emprenedoria i Cooperativisme

10

R

F

DG Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial R
Labora - Servei Valencià d'Ocupació i Formació
DG Agenda Valenciana Antidespoblament

C

Secretaria Autonòmica d'Igualtat i Diversitat

Indicadors de seguiment
2021

2022

Nombre de programes de foment desenvolupats per centre gestor (F)

% Variació

Nombre de cooperatives i persones que participen en els programes

% Variació

F

C

47

48

15
Línea
2 → Desenvolupament societari

IDENTIFICACIÓ DE BONES
PRÀCTIQUES EN MATÈRIA DE
L'ORGANITZACIÓ INTERNA I LA
PARTICIPACIÓ COOPERATIVA, I
DIVULGACIÓ DE LES MATEIXES
ENTRE COOPERATIVISTES,
PERSONAL DIRECTIU, RECTORS I
ASPIRANTS A ADQUIRIR LA CONDICIÓ
DE PERSONES SÒCIES D'UNA
COOPERATIVA.

Objectiu
2.1. → Desenvolupament d'instruments per a articular la
participació i l'eficiència empresarial

Impacte
en els ODS
4

5

Centres gestors
DG Emprenedoria i Cooperativisme

8

Concoval

R

C

Indicadors de seguiment
2021

2022
Elaboració d'una guia de bones pràctiques d'organització interna i participació, amb casos exemplars

Nombre d'accions per a difondre la guia de bones pràctiques

F

FENT COOPERATIVES

16
Línia

PROMOCIÓ DE L'ACCÉS
DE JOVES I DONES ALS
CÀRRECS DIRECTIUS I
CONSELLS RECTORS DE
LES COOPERATIVES.

2

→

Desenvolupament societari

Objectiu
2.1. → Desenvolupament d'instruments per a articular la
participació i l'eficiència empresarial

Centres gestors
Impacte
en els ODS
5

8

10

DG Emprenedoria i Cooperativisme

R

F

Conselleria Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica
Labora – Servei Valencià d’Ocupació i Formació
IVAJ – Institut Valencià de la Joventut
Concoval

C

R

Indicadors de seguiment
2021

2022

Nombre de dones que accedixen al programa de foment
d’incorporació a llocs directius i consells rectors
Nombre de joves que accedixen al programa de foment
d’incorporació a llocs directius i consells rectors
Nombre d’accions de col·laboració amb universitats i institucions
acadèmiques per a impulsar esta mesura

% Variació
% Variació
% Variació

C

R

F

49

50

17
Línia

SUPORT AL L’ELABORACIÓ DE
MEMÒRIES DE SOSTENIBILITAT I
RESPONSABILITAT SOCIAL EN LES
COOPERATIVES, COM A INSTRUMENT
QUE AFAVORIX UN MODEL DE GESTIÓ
INNOVADOR QUE INCREMENTA LA
SEUA COMPETITIVITAT I PROMOU EL
DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE I
LA COHESIÓ SOCIAL.

2

→

Objectiu
2.2. → Enfortiment dels valors cooperatius i del prestigi
social de les cooperatives mitjançant la promoció de
la RSE i la visibilitat de la seua contribució als ODS

Impacte
en els ODS

DG Emprenedoria i Cooperativisme

8

DG Economia Sostenible

10 11

Desenvolupament societari

Centres gestors
R

R

F

F

DG Qualitat Democràtica, Responsabilitat Social i Desenvolupament de l'Autogovern
Concoval

R

Indicadors de seguiment
2021

2022

Nombre de cooperatives beneficiàries de les línies de suport de la
RSE

% Variació

% de cooperatives en el LAB ODS

% Variació

C

FENT COOPERATIVES

18
Línia

EXTENSIÓ ENTRE COOPERATIVES
DE LA QUALIFICACIÓ "D’ENTITAT
VALENCIANA SOCIALMENT RESPONSABLE" A EFECTES DE LA LLEI
18/2018, DE LA GENERALITAT, DE
FOMENT DE LA RESPONSABILITAT
SOCIAL.

Impacte
en els ODS
5

8

10

2

→

Desenvolupament societari

Objectiu
2.2. → Enfortiment dels valors cooperatius i del prestigi
social de les cooperatives mitjançant la promoció de
la RSE i la visibilitat de la seua contribució als ODS

Centres gestors
DG Emprenedoria i Cooperativisme
DG Economia Sostenible

R

C

F

F

DG Qualitat Democràtica, Responsabilitat Social i Desenvolupament de l'Autogovern
Concoval

C

Indicadors de seguiment
2021

2022
Modificació legislativa

Nombre d'entitats cooperatives qualificades com a "entitat
valenciana socialment responsable"

% Variació

C

51

52

19
Línia

CREACIÓ D'UNA XARXA LOCAL
ESTABLE DE PRESCRIPTORS COOPERATIUS (NODES DE DESENVOLUPAMENT COOPERATIU) PER A IMPULSAR
LA PROMOCIÓ I DIFUSIÓ DEL COOPERATIVISME AMB COORDINACIÓ
COMARCAL.

3

Desenvolupament mediambiental i
territorial

Objectiu
3.1. → Foment de les cooperatives com a eina idònia per
al desenvolupament local i per a la lluita contra la
desertificació social i empresarial del medi rural

Impacte
en els ODS
8

→

Centres gestors
DG Emprenedoria i Cooperativisme

11 17

Diputacions i Ajuntaments
DG Desenvolupament Rural
Concoval

C
C

R

F
F

C

Indicadors de seguiment
2021

2022
Creació de la Xarxa de Municipis per l'Emprenedoria Sostenible, el Cooperativisme i la Innovació Social

Nombre d'ajuntaments que duen a terme projectes de promoció
cooperativa

% Variació

F

FENT COOPERATIVES

20
Línia

IMPULS DE LA PARTICIPACIÓ I COL·LABORACIÓ
DE LES ENTITATS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL EN
PROJECTES D'IMPACTE
TERRITORIAL LIDERATS
PER COOPERATIVES.

3

→

Desenvolupament mediambiental i
territorial

Objectiu
3.1. → Foment de les cooperatives com a eina idònia per
al desenvolupament local i per a la lluita contra la
desertificació social i empresarial del medi rural

Impacte
en els ODS

Centres gestors
DG Emprenedoria i Cooperativisme

13 14 15

Diputacions i Ajuntaments
DG Desenvolupament Rural

R

C
C

F

DG Agenda Valenciana Antidespoblament
Concoval

Indicadors de seguiment
2021

2022

Nombre de cooperatives en què participen les Administracions
Públiques

% Variació

Nombre de projectes de col·laboració desenvolupats

% Variació

C

F

C

53

54

21
Línia

INCENTIVACIÓ DE LA
PRESÈNCIA ACTIVA DE LES
COOPERATIVES EN LES
ESTRUCTURES, DINÀMIQUES
I ACCIONS GENERADES EN EL
SEU ENTORN LOCAL.

3

Desenvolupament mediambiental i
territorial

Objectiu
3.1. → Foment de les cooperatives com a eina idònia per
al desenvolupament local i per a la lluita contra la
desertificació social i empresarial del medi rural

Impacte
en els ODS
8

→

Centres gestors
DG Emprenedoria i Cooperativisme

11 17

Diputacions i Ajuntaments
DG Desenvolupament Rural

R

C
C

F

DG Agenda Valenciana Antidespoblament
Concoval

Indicadors de seguiment
2021

2022

Nombre de cooperatives que participen en programes d'estímul amb
perspectiva territorial

% Variació

C

F

C

FENT COOPERATIVES

22
Línia

PROGRAMA D’ACTUACIÓ INTEGRADA
PER A MUNICIPIS EN RISC DE DESPOBLAMENT D'ACORD AMB EL PLA
ESTRATÈGIC VALENCIÀ ANTIDESPOBLAMENT (PLESVANT): CREACIÓ
D'UNA XARXA DE NODES DE DESENVOLUPAMENT COOPERATIU POLIVALENT A LES COMARQUES RURALS
VALENCIANES.

3

8

Desenvolupament mediambiental i
territorial

Objectiu
3.1. → Promoció de les cooperatives com a eina idònia per
al desenvolupament local i per a la lluita contra la
desertificació social i empresarial del medi rural

Impacte
en els ODS
1

→

Centres gestors
DG Agenda Valenciana Antidespoblament

11

Diputacions i Ajuntaments
DG Desenvolupament Rural

C
C

DG Emprenedoria i Cooperativisme
Concoval

Indicadors de seguiment
2021

2022
Indicadors propis de Plesvant

C

C

R

F

55

56

23
Línia

EXECUCIÓ DEL PLA DIRECTOR
DE COOPERATIVISME AGROALIMENTARI DE LA COMUNITAT VALENCIANA EN LA SEUA
DIMENSIÓ DE DESENVOLUPAMENT RURAL.

Impacte
en els ODS
2

8

12

3

→

Desenvolupament mediambiental i
territorial

Objectiu
3.1. → Foment de les cooperatives com a eina idònia per
al desenvolupament local i per a la lluita contra la
desertificació social i empresarial del medi rural

Centres gestors
Conselleria Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica
Concoval (Cooperatives Agro-alimentàries)
DG Emprenedoria i Cooperativisme

C

C

Indicadors de seguiment
2021

2022
Indicadors propis del Pla Director del Cooperativisme Agroalimentari

R

F

FENT COOPERATIVES

24
Línia

DESENVOLUPAMENT DE
NOUS MODELS DE NEGOCI
COOPERATIUS BASATS EN
ELS PRINCIPIS DE L'ECONOMIA CIRCULAR.

3

→

Desenvolupament mediambiental i
territorial

Objectiu
3.2. → Impulsar la transició ecològica i la transformació
mediambiental en cooperatives

Impacte
en els ODS
12 14 15

Centres gestors
DG Emprenedoria i Cooperativisme
DG Canvi Climàtic

R

C

F

F

DG Qualitat i Educació Ambiental

R

F

DG Model Econòmic. Finançament i Política Financera
Concoval

C

Indicadors de seguiment
2021

2022

Nombre de cooperatives que desenvolupen models d’economia
circular amb el suport de la Generalitat (centres gestors)

% Variació

Nombre d'accions de difusió de models de negoci relacionats amb
l'economia circular i el cooperativisme

% Variació

C

57

58

25
Línia

SUPORT A LA TRANSICIÓ ECOLÒGICA, L'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I LA NEUTRALITAT
DEL CARBONI, DE MANERA JUSTA, EFICIENT
I BASADA EN LA INNOVACIÓ, TANT PER A
COOPERATIVES QUE OPEREN EN SECTORS
MADURS COM PER A LES QUE HO FAN EN
SECTORS EMERGENTS.

3

Desenvolupament mediambiental i
territorial

Objectiu
3.2. → Impulsar la transició ecològica i la transformació
mediambiental en cooperatives

Impacte
en els ODS
7

→

Centres gestors
DG Emprenedoria i Cooperativisme

11 13

R

F

IVACE – Institut Valencià de Competitivitat Empresarial
DG Canvi Climàtic

C

DG Model Econòmic, Finançament i Política Financera

Indicadors de seguiment
2021

2022

Nombre de cooperatives beneficiàries per programes de suport a
inversions relacionades amb l’objectiu (centre gestor)

% Variació

F

C

FENT COOPERATIVES

26
Línia

FOMENT DEL COOPERATIVISME AGROALIMENTARI EN EL MARC DEL PACTE
VERD EUROPEU PEL CLIMA, PROMOVENT
LA PRODUCCIÓ COOPERATIVA COM A
MECANISME ADEQUAT DE PROXIMITAT
DE LA CADENA DE VALOR EN ELS CASOS
EN QUÈ ESTE CRITERI CONSTITUÏSCA UN
AVANTATGE.

3

Desenvolupament mediambiental i
territorial

Objectiu
3.2. → Impulsar la transició ecològica i la transformació
mediambiental en cooperatives

Impacte
en els ODS
2

→

Centres gestors
DG Agricultura, Ramaderia i Pesca

12 15

DG Desenvolupament Rural

R

DG Emprenedoria i Cooperativisme

R

F

F
C

Concoval (Cooperatives Agro-alimentàries)

Indicadors de seguiment
2021

2022

Nombre d’accions de promoció realitzades

% Variació

InIndicadors propis del Pla Director del Cooperativisme Agroalimentari

C

59

60

27
Línia

FOMENTAR LES COOPERATIVES
COM UN MECANISME D'EDUCACIÓ
AMBIENTAL ADEQUAT.

3

→

Desenvolupament mediambiental i
territorial

Objectiu
3.2. → Impulsar la transició ecològica i la transformació
mediambiental en cooperatives

Impacte
en els ODS
4

Centres gestors
Direcció General d'Emprenedoria i Cooperativisme

12 13

DG Qualitat i Educació Ambiental

R

R

F

DG Model Econòmic, Finançament i Política Financera
Concoval

Indicadors de seguiment
2021

2022

Nombre d’accions d'educació ambiental impulsades per cooperatives

% Variació

C

F

C

FENT COOPERATIVES

28
Línia

DESENVOLUPAMENT DE CAMPANYES DE
DIVULGACIÓ I FORMACIÓ QUE IMPULSEN
LA COL·LABORACIÓ PÚBLIC-PRIVADA
ENTRE COOPERATIVES I ADMINISTRACIONS
LOCAL I AUTONÒMICA, AMB L'OBJECTIU DE
DONAR A CONÈIXER ELS INSTRUMENTS
LEGALS DISPONIBLES A ESTE EFECTE, DE
SENSIBILITZAR SOBRE L'ADEQUACIÓ DE LA
FÓRMULA COOPERATIVA PER A DUR A TERME
ESTES INICIATIVES, I DONAR SUPORT TÈCNIC
AL PERSONAL FUNCIONARI IMPLICAT PER
TAL DE DONAR SEGURETAT JURÍDICA A LES
OPERACIONS.

4

Col·laboració públic-privada

Objectiu
4.1. → Avançar cap a un paper preferent de les cooperatives
en la prestació de serveis públics, comunitaris i
d'interès general

Impacte
en els ODS
8

→

Centres gestors
DG Emprenedoria i Cooperativisme

10 17

Diputacions i Ajuntaments

C

Presidència de la Generalitat
Concoval

C

Indicadors de seguiment
2021

2022
Elaboració d'una guia integral de col·laboració públic-privada

Nombre d’accions de divulgació dirigides al personal funcionari i
nombre de participants en les mateixes

% Variació

C

R

F

61

62

29
Línia

FOMENT DE LA PARTICIPACIÓ DE LES
ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES EN
PROJECTES ECONÒMICS D'INTERÈS LOCAL
DESENVOLUPATS PER COOPERATIVES
DE SERVEIS PÚBLICS, EMPRENEDORS O
COMUNITATS ENERGÈTIQUES, I MODIFICACIÓ
DE LA NORMATIVA QUE IMPEDIX A LA
GENERALITAT PARTICIPAR EN EL CAPITAL
SOCIAL DE LES COOPERATIVES.

4

Col·laboració públic-privada

Objectiu
4.1. → Avançar cap a un paper preferent de les cooperatives
en la prestació de serveis públics, comunitaris i
d'interès general

Impacte
en els ODS
8

→

Centres gestors
DG Emprenedoria i Cooperativisme

11 17

Diputacions i Ajuntaments
Energia IVACE
Concoval

Indicadors de seguiment
2021

2022
Modificació legislativa pertinent

Nombre de cooperatives constituïdes baix estes fórmules

% Variació

C

C

F

C

R

F

FENT COOPERATIVES

30
Línia

REGULACIÓ DE LA RESERVA DE
CONTRACTES A FAVOR DE COOPERATIVES
I ALTRES ENTITATS PREVISTES EN LA
DISPOSICIÓ ADDICIONAL 48ena DE LA
LLEI DE CONTRACTES DEL SECTOR PÚBLIC,
GENERALITZACIÓ D'INSTRUCCIONS PER
A IMPLEMENTAR CRITERIS DE SOLVÈNCIA
TÈCNICA-SOCIAL, FOMENT DE LICITACIONS
MITJANÇANT EL PROCEDIMENT DE
COL·LABORACIÓ PER A LA INNOVACIÓ I
DESENVOLUPAMENT DEL CONCERT SOCIAL
AMB COOPERATIVES.

Impacte
en els ODS

4

→

Col·laboració públic-privada

Objectiu
4.1. → Avançar cap a un paper preferent de les cooperatives
en la prestació de serveis públics, comunitaris i
d'interès general

Centres gestors
Consellleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica

10 16 17

DG Emprenedoria i Cooperativisme

C

DG Model Econòmic, Finançament i Política Financera
Concoval

C

Indicadors de seguiment
2021

2022
Desenvolupament normatiu de la reserva de cooperatives a favor de cooperatives

Nombre de contractes reservats a cooperatives o amb clàusules
socials orientades al cooperativisme

% Variació

C

R

63

64

31
Línia

ESTÍMUL DE LES COOPERATIVES
D'INICIATIVA SOCIAL (PROJECTADES) I DE LES NO LUCRATIVES,
AIXÍ COM LA SEUA DECLARACIÓ
D'UTILITAT PÚBLICA, MILLORANT LA
SEUA REGULACIÓ PER A AFAVORIR
LA PRESTACIÓ PER PART DE LES
MATEIXES DE SERVEIS D’INTERÈS
ECONÒMIC GENERAL.

4

Col·laboració públic-privada

Objectiu
4.1. → Avançar cap a un paper preferent de les cooperatives
en la prestació de serveis públics, comunitaris i
d'interès general

Impacte
en els ODS
8

→

Centres gestors
DG Emprenedoria i Cooperativisme

10 17

Concoval

R

C

Indicadors de seguiment
2021

2022
Desenvolupament normatiu de la reserva de les cooperatives d’iniciativa social i cooperatives i de les no lucratives

Nombre de cooperatives que sol·liciten la qualificació de no
lucratives i d’utilitat pública

% Variació

Nombre de cooperatives d'iniciativa social constituïdes

% Variació

FENT COOPERATIVES

32
Línia

DESENVOLUPAMENT LEGISLATIU
QUE RECONEIX LA IDONEÏTAT DE
LA FÓRMULA COOPERATIVA PER A
L'ESTABLIMENT DE COMUNITATS
ENERGÈTIQUES.

4

Col·laboració públic-privada

Objectiu
4.1. → Avançar cap a un paper preferent de les cooperatives
en la prestació de serveis públics, comunitaris i
d'interès general

Impacte
en els ODS
7

→

Centres gestors
DG Emprenedoria i Cooperativisme

11 17

DG Canvi Climàtic

R

R

Concoval (Federació de Cooperatives Elèctriques del CV)

Indicadors de seguiment
2021

2022
Desenvolupament normatiu de les comunitats energètiques baix la fórmula cooperativa

C

65

66

33
Línea

INSTRUMENTACIÓ DE TÈCNIQUES DE CONTINGUT
PATRIMONIAL (CONCESSIONS DEMANIALS, DRETS
DE SUPERFÍCIE, TRANSFERÈNCIA D'ÚS, PROMOCIÓ
DELEGADA, ARRENDAMENT OPERATIU I ALTRES
FIGURES) PER A DESENVOLUPAR PROJECTES AMB
UNA VISIÓ SOCIAL I INNOVADORA SOBRE SOLARS I
EDIFICIS EN DESÚS (CONSTRUCCIÓ O REHABILITACIÓ
D'HABITATGES AMB CRITERIS D'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I SOSTENIBILITAT URBANA; DESENVOLUPAMENT D'ACTIVITATS PRODUCTIVES, INDUSTRIALS
O DE SERVEIS QUE CREEN OCUPACIÓ DE QUALITAT;
GENERACIÓ D'ENERGIA RENOVABLE O EMMAGATZEMAMENT D'ENERGIA; PROMOCIÓ DEL COWORKING
COOPERATIU; RECUPERACIÓ D'ESPAIS EMBLEMÀTICS;
PROJECTES COOPERATIUS AMB CRITERIS
MULTIFUNCIONALS...).

4

→

Col·laboració públic-privada

Objectiu
4.2. → Mobilització del sòl i del patrimoni públic i posada
a disposició de les cooperatives per a promoure
l'urbanisme sostenible i el desenvolupament
socioeconòmic equilibrat

Centres gestors
DG Habitatge i Regeneració Urbana
DG Infrastructures de Serveis Socials

Impacte
als ODS
7

8

R

DG Emprenedoria i Cooperativisme
Concoval (Fecovi)

11

C

F
R

F
F

C

Indicadors de seguiment
2021

2022
Modificació legislativa per a facilitar la participació de la Generalitat en el capital social de les cooperatives

Nombre d'iniciatives de col·laboració públic-privada en l'àmbit d’esta
mesura

% Variació

FENT COOPERATIVES

34
Línia

RECUPERACIÓ DEL REGISTRE DEL
PATRIMONI PÚBLIC PER A TINDRE
INFORMACIÓ CENTRALITZADA
I ACTUALITZADA QUE FACILITE
L'ACCÉS DE LES COOPERATIVES
A LES PARCEL·LES PER A DONAR-LOS UN ÚS D'INTERÈS PÚBLIC-MUNICIPAL.

4

→

Col·laboració públic-privada

Objectiu
4.2. → Mobilització del sòl i del patrimoni públic i posada
a disposició de les cooperatives per a promoure
l'urbanisme sostenible i el desenvolupament
socioeconòmic equilibrat

Impacte
en els ODS

Centres gestors
DG Sector Públic i Patrimoni

10 11 16

Ajuntaments

R

C

DG Habitatge i Regeneració Urbana
DG Emprenedoria i Cooperativisme

Indicadors de seguiment
2021

2022
Reactivació del Registre del Patrimoni Públic de Sòl

Superfície cedida a cooperatives

% Variació

R
C

67

68

35
Línia

INCLUSIÓ DE CLÀUSULES DE CONTINGUT SOCIAL EN LES DIFERENTS
FASES D'ADJUDICACIÓ D'UN NEGOCI
PATRIMONIAL (SOLVÈNCIA I VALORACIÓ D’OFERTES).

4

→

Col·laboració públic-privada

Objectiu
4.2. → Mobilització del sòl i del patrimoni públic i posada
a disposició de les cooperatives per a promoure
l'urbanisme sostenible i el desenvolupament
socioeconòmic equilibrat

Impacte
en els ODS

Centres gestors
DG Sector Públic i Patrimoni

10 11 16

R

DG Habitatge i Regeneració Urbana

R

EVHA - Entitat Valenciana d'Habitatge i Sòl
DG Emprenedoria i Cooperativisme

Indicadors de seguiment
2021

2022
Desenvolupament de clàusules model perquè puguen ser utilitzades en els procediments

Nombre de licitacions per a negocis patrimonials amb inclusió de
clàusules de contingut social

% Variació

C

R

FENT COOPERATIVES

36
Línia

ELABORACIÓ DE MATERIALS DIVULGATIUS I INFORMES QUE SERVISQUEN, D'UNA BANDA, COM A EINES
DE COMUNICACIÓ, VISIBILITZACIÓ,
FORMACIÓ I CONSTRUCCIÓ DEL
DISCURS COOPERATIU MODERN
I, D'ALTRA BANDA, PER A DONAR
SUPORT AMB DADES OBJECTIVES AL
DISSENY I AVALUACIÓ DE POLÍTIQUES
PÚBLIQUES EN MATÈRIA DE COOPERATIVES AIXÍ COM L'EVOLUCIÓ DE LES
SEUES MAGNITUDS.

5

5

Comunicació, formació i investigació

Objectiu
5.1. → Sensibilitzar en matèria cooperativa en la societat
valenciana i impulsar la investigació i la transferència
de coneixement sobre cooperativisme

Impacte
en els ODS
4

→

Centres gestors
DG Emprenedoria i Cooperativisme

8

Concoval

R

F

C

Indicadors de seguiment
2021

2022

Elaboració del Llibre Blanc sobre cooperativisme valencià i actualització de l'estudi sobre l'impacte econòmic del cooperativisme valencià
Posada en marxa d'una plataforma per a la difusió del cooperativisme entre els professors de FOL
Nombre d’accions de divulgació

% Variació

69

70

37
Línia

SUPORT A PROJECTES D'INVESTIGACIÓ
PARTNARIAL ENTRE COOPERATIVES I
UNIVERSITATS I ELIMINACIÓ D'OBSTACLES AL DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES D'INVESTIGACIÓ EN L'ÀMBIT DE
LES COOPERATIVES PER PART D'ENTITATS PÚBLIQUES VALENCIANES.

5

9

Comunicació, formació i investigació

Objectiu
5.1. → Sensibilitzar en matèria cooperativa en la societat
valenciana i impulsar la investigació i la transferència
de coneixement sobre cooperativisme

Impacte
en els ODS
4

→

Centres gestors
DG Emprenedoria i Cooperativisme

17

R

F

Secretaria Autonòmica d'Universitats i Investigació
Concoval

C

Indicadors de seguiment
2021

2022
Desenvolupament de Laboratoris de Transformació Social

Nombre de projectes d’investigació sobre cooperatives

% Variació

R

FENT COOPERATIVES

38
Línia

INTEGRACIÓ DEL COOPERATIVISME COM A SECTOR
DIFERENCIAT EN LES ESTADÍSTIQUES OFICIALS DE LA
GENERALITAT.

5

Comunicació, formació i investigació

Objectiu
5.1. → Sensibilitzar en matèria cooperativa en la societat
valenciana i impulsar la investigació i la transferència
de coneixement sobre cooperativisme

Impacte
en els ODS
9

→

Centres gestors

16 17

IVE - Institut Valencià d'Estadística

R

DG Emprenedoria i Cooperativisme

R

Concoval

Indicadors de seguiment
2021

2022

Nombre de variables cooperatives diferenciades incorporades a les
estadístiques oficials

% Variació

C

71

72

39
Línia

FORMULACIÓ I COORDINACIÓ PER PART DEL
CONSELL VALENCIÀ DEL COOPERATIVISME,
EN ELS TERMES LEGALMENT PREVISTOS, D'UN
MÒDUL DE FORMACIÓ EN GESTIÓ INTEGRAL
I CULTURA ORGANITZACIONAL DE COOPERATIVES ADREÇAT A LES PERSONES SÒCIES
I AL PERSONAL TÈCNIC I DIRECTIU DE LES
COOPERATIVES, I TAMBÉ A AQUELLS QUE
REALITZEN TASQUES RELACIONADES AMB EL
COOPERATIVISME EN LES ADMINISTRACIONS
PÚBLIQUES DE LA COMUNITAT VALENCIANA.

5

5

Comunicació, formació i investigació

Objectiu
5.2. → Disseny i avaluació d'un mòdul de formació en
cooperativisme

Impacte
en els ODS
4

→

Centres gestors
DG Emprenedoria i Cooperativisme

8

Concoval

C

Indicadors de seguiment
2021

2022
Elaboració d'un mòdul de formació en gestió integral i cultura organitzacional cooperativa

Nombre d'accions formatives dutes a terme i participants

% Variació

Nombre de cooperatives o organismes que participen en les accions

% Variació

R

FENT COOPERATIVES

40
Línia

VALORACIÓ POSITIVA DE
LA MILLORA D’ESTE MÒDUL
FORMATIU EN L'ACCÉS A DETERMINADES BEQUES.

5

→

Comunicació, formació i investigació

Objectiu
5.2. → Disseny i avaluació d'un mòdul de formació en
cooperativisme

Impacte
en els ODS
4

11 16

Centres gestors
DG Emprenedoria i Cooperativisme

R

DG Agricultura, Ramaderia i Pesca

C

Resta de conselleries i centres directius amb ajudes específiques per a cooperatives

Indicadors de seguiment
2021

2022

Nombre de convocatòries que incorporen com a criteri la superació
del mòdul de formació

% Variació

C

73

74

41
Línia

DESENVOLUPAMENT DE PROGRAMES EN
COL·LABORACIÓ AMB LA CONSELLERIA
D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT PER A LA
PROMOCIÓ DE COOPERATIVES ESCOLARS,
COM A EINA PEDAGÒGICA EN ELS NIVELLS
D'EDUCACIÓ INFANTIL, PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA, ORIENTADA A LA GENERACIÓ
D'UNA CULTURA COOPERATIVA ENTRE
L'ALUMNAT I A LA PROMOCIÓ D'OCUPACIÓ SOSTENIBLE I DE QUALITAT PER AL
FUTUR.

5

8

Comunicació, formació i investigació

Objectiu
5.3. → Introducció de la formació cooperativa a tots els
nivells d’ensenyament del sistema educatiu

Impacte
en els ODS
4

→

Centres gestors
DG Emprenedoria i Cooperativisme

17

R

DG d'Innovació Educativa i Ordenació
Concoval (UCEV)

Indicadors de seguiment
2021

2022
Desenvolupament normatiu de cooperatives escolars

Nombre de cooperatives escolars creades (per nivells) i estudiants
participants

% Variació

Nombre de centres que constituïxen cooperatives escolars (públics,
cooperatius, concertats i privats)

% Variació

C

F
R

F

FENT COOPERATIVES

42
Línia

MILLORA DELS INSTRUMENTS D'INSERCIÓ
LABORAL EN COOPERATIVES, MITJANÇANT LA INCLUSIÓ DEL COOPERATIVISME EN ELS PROGRAMES DE FORMACIÓ
PROFESSIONAL PER A L'OCUPACIÓ, EL
DESENVOLUPAMENT DE LA FORMACIÓ
DUAL D'ESTUDIANTS DE COOPERATIVES
D’ENSENYAMENT QUE OFERIXEN CICLES
DE FORMACIÓ PROFESSIONAL REGLADA,
I LA INTRODUCCIÓ DE FORMACIÓ COOPERATIVA EN ELS POSTGRAUS UNIVERSITARIS ORIENTATS A LA CREACIÓ O GESTIÓ
D'EMPRESES.

Impacte
en els ODS
4

8

16

5

→

Comunicació, formació i investigació

Objectiu
5.3. → Introducció de la formació cooperativa a tots els
nivells educatius del sistema educatiu

Centres gestors
DG Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial
Labora - Servei Valencià d'Ocupació i Formació
DG Ciència i Investigació

C

DG Emprenedoria i Cooperativisme

Indicadors de seguiment
2021

2022

Nombre d’alumnes d'FP formats en cooperativisme

% Variació

Nombre d’alumnes postgrau formats en cooperativisme

% Variació

C

R

R

75

76

43
Línia

IMPULSAR ACCIONS QUE REFORCEN
LA INTEGRACIÓ DE LES COOPERATIVES I LES SEUES ENTITATS ASSOCIATIVES EN L'ESTRUCTURA DE
REPRESENTACIÓ REGULADA EN LA
LEGISLACIÓ AUTONÒMICA SOBRE
COOPERATIVISME.

6

→

Estructura representativa i
participació institucional

Objectiu
6.1. → Consolidació de l'associacionisme cooperatiu

Impacte
en els ODS

Centres gestors
DG Emprenedoria i Cooperativisme

10 16 17

Concoval

Indicadors de seguiment
2021

2022

% Variació de cooperatives federades

% Variació

Nombre de noves associacions o federacions de cooperatives
constituïdes

% Variació

R

C

F

FENT COOPERATIVES

44
Línia

CONSOLIDACIÓ DEL LIDERATGE DE
COOPERATIVES EN LA COORDINACIÓ D'ACCIONS CONJUNTES AMB
LA RESTA D'ENTITATS D'ECONOMIA
SOCIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA EN ÀMBITS D'INTERÈS COMÚ.

6

→

Estructura representativa i
participació institucional

Objectiu
6.1. → Consolidació de l'associacionisme cooperatiu

Impacte
en els ODS

Centres gestors
DG Emprenedoria i Cooperativisme

10 16 17

Concoval

Indicadors de seguiment
2021

2022

Nombre d'accions promogudes en col·laboració d'entitats
cooperatives amb altres entitats de l'economia social valenciana

% Variació

R

C

77

78

45
Línia

INCORPORACIÓ DE LES ENTITATS
REPRESENTATIVES DE LES COOPERATIVES VALENCIANES A LES PLATAFORMES I ÒRGANS CONSULTIUS
DE LA GENERALITAT AMB COMPETÈNCIES EN MATÈRIA D'INTERÈS
SOCIOECONÒMIC (DIÀLEG SOCIAL).

6

→

Estructura representativa i
participació institucional

Objectiu
6.2. → Establiment d'un diàleg permanent i estructurat entre
Concoval i la Generalitat

Impacte
en els ODS

Centres gestors
DG Coordinació del Diàleg Social

10 16 17

DG Emprenedoria i Cooperativisme
Concoval

Indicadors de seguiment
2021

2022

Nombre d'òrgans amb representació del cooperativisme

% Variació

Nombre de sol·licituds formulades/ateses per a formar part d'òrgans
consultius de la Generalitat

% Variació

R

R
C
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Línia

CREACIÓ D'UN INTERGRUP PARLAMENTARI EN LES CORTS SOBRE
COOPERATIVISME, L'ACTUACIÓ DEL
QUAL ES DESPLEGUE EN COL·LABORACIÓ AMB LA CONFEDERACIÓ DE
COOPERATIVES DE LA COMUNITAT
VALENCIANA, ORIENTAT A ELIMINAR
BARRERES LEGALS QUE LIMITEN
O DIFICULTEN EL DESENVOLUPAMENT COOPERATIU EN DIFERENTS
ÀMBITS.

6

→

Estructura representativa i
participació institucional

Objectiu
6.2. → Establiment d'un diàleg permanent i estructurat entre
Concoval i la Generalitat

Impacte
en els ODS

Centres gestors
Corts Valencianes / Grups Parlamentaris

10 16 17

DG Emprenedoria i Cooperativisme
Concoval

R

Indicadors de seguiment
2021

2022
Constitució de l'intergrup parlamentari sobre cooperativisme

C

R

79

80

47
Línia

EXECUCIÓ I DESENVOLUPAMENT DEL PLA
ESTRATÈGIC DEL CONSELL VALENCIÀ DEL
COOPERATIVISME, AMB SUFICIÈNCIA DE
RECURSOS PERSONALS, ECONÒMICS I
TÈCNICS PER A LA CREACIÓ D'UN SERVEI
PROPI QUE ATENGA LES FUNCIONS QUE
TENEN ATRIBUÏDES PER LLEI EN ELS
ÀMBITS DE: PARTICIPACIÓ EN LES POLÍTIQUES DEL CONSELL, FOMENT I PROMOCIÓ
DEL COOPERATIVISME, INTERVENCIÓ
JURÍDICA I RESOLUCIÓ EXTRAJUDICIAL DE
CONFLICTES.

7

→

Governança de l'Administració pública
del cooperativisme

Objectiu
7.1. → Compliment eficaç de les funcions encomanades per
llei al Consell Valencià del Cooperativisme

Impacte
en els ODS

Centres gestors
DG Emprenedoria i Cooperativisme

10 16 17

Concoval

R

Indicadors de seguiment
2021

2022
Creació d’un servei propi per a atendre els assumptes del CVC
Posada en marxa de la mediació cooperativa
Posada en marxa de la pàgina web corporativa de CVC

R

F
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Línia

PUBLICACIÓ DEL PLA FENT COOPERATIVES COM A DECRET DEL CONSELL
DE LA GENERALITAT I DISPOSICIÓ
DELS MECANISMES NECESSARIS
PER A GARANTIR UNA PLANIFICACIÓ
ADEQUADA DE LA IMPLEMENTACIÓ
DE LES MESURES PREVISTES EN EL
MATEIX, AIXÍ COM EL SEGUIMENT I
AVALUACIÓ PERIÒDICA DELS OBJECTIUS D'ACORD AMB EL QUE ESTABLIX
LA LEGISLACIÓ VIGENT.

7

→

Governança de l'Administració pública
del cooperativisme

Objectiu
7.1. → Compliment eficaç de les funcions encomanades per
llei al Consell Valencià de Cooperativisme

Impacte
en els ODS

Centres gestors
DG Emprenedoria i Cooperativisme

10 16 17

Concoval

C

Indicadors de seguiment
2021

2022
Publicació del Pla Fent Cooperatives com a Decret del Consell

Nombre de reunions de seguiment celebrades

% Variació

Nombre d'indicadors avaluats

% Variació

R

81

82

49
Línia

ADEQUACIÓ DELS PROGRAMES
D'AJUDES A LA REALITAT DE LES
COOPERATIVES, MILLORA DE
L'EFICIÈNCIA ADMINISTRATIVA EN
LA SEUA GESTIÓ I ELIMINACIÓ DE
BARRERES BUROCRÀTIQUES PER
A L'ACCÉS A SUBVENCIONS.

7

→

Governança de l'Administració pública
del cooperativisme

Objectiu
7.2. → Millorar la gestió i l'impacte dels programes públics
per a donar suport al cooperativisme

Impacte
en els ODS

Centres gestors
DG Emprenedoria i Cooperativisme

10 16 17

Concoval

C

Indicadors de seguiment
2021

2022
Publicació d'un Decret d'expedició administrativa per a l’impuls cooperatiu
Publicació de noves bases reguladores de les subvencions vinculades al pla Fent Cooperatives

Nombre d'expedients de subvenció tramitats a la DG d’Emprenedoria
i Cooperativisme

% Variació

R
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Línia

REESTRUCTURACIÓ I MILLORA
DEL REGISTRE DE COOPERATIVES, AMB NOVES NORMATIVES
QUE IMPULSEN EL FUNCIONAMENT ÀGIL DEL MATEIX I
UNA DOTACIÓ SUFICIENT DE
RECURSOS TÈCNICS I HUMANS
PER A GARANTIR LA SEUA
TRANSFORMACIÓ DIGITAL.

7

→

Governança de l'Administració pública
del cooperativisme

Objectiu
7.3. → Orientació del Registre de Cooperatives a la
satisfacció de les necessitats dels seus usuaris

Impacte
en els ODS

Centres gestors
DG Emprenedoria i Cooperativisme

10 16 17

Indicadors de seguiment
2021

2022
Elaboració d'una nova reglamentació del Registre de Cooperatives

Període mitjà d'atenció/resposta de sol·licituds de constitució,
certificacions i inscripció d’acords

% Variació

R

F

83

84

Memòria
econòmica per al
desenvolupament
del pla

7
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Este capítol es dividix en tres apartats. El primer conté una síntesi
de l'estudi realitzat per a determinar les necessitats d'inversió del
cooperativisme valencià en els exercicis 2021-2022. El segon apartat
inclou la taula d'ajudes públiques previstes per al 2021 per la Generalitat de la qual les cooperatives són específicament beneficiàries,
amb detall de centre gestor, línia estratègica i mesura en què incidix
cadascuna de les subvencions. I, en l’últim, es fa una projecció financera del pla per als dos anys de la seua vigència, amb detall dels
instruments financers previstos per a la seua execució fins a aconseguir el nivell de necessitats diagnosticat en el primer dels apartats de
la present memòria econòmica.

NECESSITATS D'INVERSIÓ PER
AL DESENVOLUPAMENT DEL
COOPERATIVISME VALENCIÀ (2021-2022)
Productivitat social potencial
En este punt, hem analitzat el mercat potencial i recorregut que pot
tindre el cooperativisme valencià, per a determinar - en una anàlisi
sectorial - la bretxa existent entre creixement real i potencial.
Definim com a potencial productivitat social l'observada en totes
les empreses tractores de cada sector. Esta potencial productivitat
social és on altres cooperatives no tractores d'un sector determinat
podrien aspirar a arribar sense haver de destruir llocs de treball.
Els sectors que oferixen un major camí per a millorar la seua productivitat social, és a dir, aquelles cooperatives que tenen una capacitat
de millora significativa fins a arribar a equiparar-se a les cooperatives líders, i que també veuen créixer els seus ingressos a nivells positius són: educació, comerç minorista, salut, activitats immobiliàries,
hostaleria, sector primari, indústria alimentària i comerç majorista
d'alimentació.

85

86

GRÀFIC 1: PRODUCTIVITAT SOCIAL REAL I POTENCIAL

Sectors amb més recorregut per
a la millora socio produent

Taxa de creixement formada dels
ingressos ponderada per l’actiu per
als últims 6 anys (%)

Educació

167%

7,5%

150%

Salut

8,4%

143%

Activitats immobiliàries

10,0%

127%

Primari

4,6%

123%

Hostaleria

6,9%

113%

Indústria alimentària

3,1%

100%

Comerç majorista alimentació
Altres serveis

97%

Transport i emmagatzemament

97%

1,3%
2,6%
8,2%

83%

Arts gràfiques

2,5%

83%

Construcció
Automoció

81%

Comerç minorista art. ús domèstic

81%

Subministraments i indústria creativa

78%

Resta indústria

77%

-0,5%
1,7%
0,3%
2,3%
0,0%

74%

Indústria metàl·lica i mineral

66%

Fabricació begudes

62%

Comerç majorista (excepte motor)

60%

Fabricació maquinària i equips

-3,5%

154%

Comerç minorista (excepte motor)

Fabricació mobles

2,2%

158%

Indústria tèxtil i de pell

49%

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de SABI

-1,2%
-8,3%
4,6%
0,4%
11,1%
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Quanta ajuda necessita el cooperativisme valencià?

Efecte multiplicador sobre l'economia valenciana de la inversió en cooperativisme

Segons les dades que es desprenen del següent quadre, el cooperativisme valencià necessita 198 M d'euros per a arribar al seu creixement potencial i replicar els resultats de les seues empreses tractores sense destruir llocs de treball. La pandèmia suposarà unes
necessitats addicionals de 49 M d'euros per al 2021 i 39 M d'euros
per al 2022.

GRÀFIC 2: INVERSIÓ NECESSÀRIA PER TAL D'ACONSEGUIR
LA PRODUCTIVITAT SOCIAL DE LES COOPERATIVES TRACTORES (M€)
247 M€

Un pla d'inversions de 198 milions d'euros sobre cooperativisme
valencià tindria un impacte econòmic en la resta de l'economia de 35
milions d'euros addicionals. Això és enment, els beneficis de cohesió
social i territorial que generaria.

GRÀFIC 3: EFECTE MULTIPLICADOR DE LA INVERSIÓ EN EL
VAB DE LA COMUNITAT VALENCIANA (M€)

237 M€

233 M€

-4,0%

49 M€

39 M€

198 M€

198 M€

198 M€

198 M€

198 M€

Pre-pandèmia

2021

2022

Inversió

Increment
del VAB

+24,6%

Font: Elaboració pròpia a partir
de dades de SABI, Previsions
econòmiques FUNCAS per 2020
i 2021, i McKinsey & Company:
"Spain TABLE COVID-19: From
Resilience to Reinvention"
(juny 2020).

+17,5%

Font: Elaboració pròpia a partir
de dades de SABI i les taules
input-output de Comptabilitat
Nacional de l’INE per 2016.

35 M€

Efecte
multiplicador
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Distribució de la inversió per línies del pla Fent Cooperatives
En les set línies estratègiques del pla FENT COOPERATIVES, s'ha distribuït l'esforç d'inversió estimat per a aconseguir la
millora de la productivitat social de cada sector (198 M d'euros). Una vegada establit el repartiment de fons en les set línies,
s'ha realitzat una assignació de recursos segons les necessitats sectorials de cadascun dels grups identificats en esta anàlisi.

GRÀFIC 4: DISTRIBUCIÓ DE FONS D'INVERSIÓ ENTRE LES SET LÍNIES DEL PLA FENT COOPERATIVES

Línia 7 (5%)
Línia 6 (1%)
Línia 5 (12%)

Línia 1 (34%)

Línia 4 (12%)

Línia 2 (6%)

Línia 1 →
DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC-EMPRESARIAL,
FINANÇAMENT I OCUPACIÓ
Línia 2 →
DESENVOLUPAMENT SOCIETARI
Línia 3 →
DESENVOLUPAMENT AMBIENTAL I TERRITORIAL
Línia 4 →
COL·LABORACIÓ PÚBLIC-PRIVADA
Línia 5 →
COMUNICACIÓ, FORMACIÓ I INVESTIGACIÓ
Línia 6 →
ESTRUCTURA REPRESENTATIVA I PARTICIPACIÓ
INSTITUCIONAL
Línia 7 →
GOVERNANÇA DE L'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA
DEL COOPERATIVISME

Línia 3 (25%)
Elaboració pròpia a partir de dades de SABI,
Previsions econòmiques de FUNCAS per al 2020
y 2021, i McKinsey & Company: "España tabla
COVID-19: de la resiliencia a la reinvención"
(Juny 2020).
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Conclusions

↳ 1:

↳ 2:

Les línies mestres del pla d'inversions per al cooperativisme valencià s'han d'orientar a la digitalització i a la transició ecològica.

El pla FENT COOPERATIVES ha d'estar dotat dels recursos econòmics necessaris per a la seua execució.

MAJOR ESFORÇ D'INVERSIÓ EN DIGITALITZACIÓ I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC: Educació, Comerç minorista d'articles d'ús domèstic, Comerç majorista d'alimentació, Sector primari, Comerç majorista
(excepte motor), Salut, Transport i emmagatzemament.

POSSIBLES FONTS DE FINANÇAMENT
PER A LA GENERALITAT VALENCIANA:

MÉS ESFORÇ D'INVERSIÓ EN TRANSICIÓ ECOLÒGICA I AMBIENTAL:
Automoció, Transport i emmagatzemament, Fabricació de maquinària
i equip, Indústria metàl·lica i mineral, Sector primari, Subministraments i indústria extractiva, Resta de la indústria.

→→

Finançament directe per al desenvolupament de grans projectes
d'inversió

→→

Préstecs/préstecs participatius

→→

Avals financers

→→

Línies de crèdit

→→

Emissió de bons públics

→→

Propietat del sòl públic

→→

Alienació d'edificis públics

→→

Cofinançament ministerial

→→

Subvencions

→→

Fons Europeus

→→

Capital
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TAULA D'AJUDES PÚBLIQUES DE LA GENERALITAT ESPECÍFICA
PER A COOPERATIVES (2021)
CENTRE
GESTOR

LÍNIA

MESURA

EMPICOOP-FIV

→1

EMPICOOP

CAP

PRESSUPOST

DENOMINACIÓ

BENEFICIARIS

DESCRIPCIÓ

02

Fons de
transformació de
societats mercantils
en cooperatives
(Fondcoop CV)

Cooperatives
procedents de
processos de
transformació
empresarials a fi de
salvaguardar llocs
de treball

Línia de préstecs participatius per a cobrir les
necessitats d'inversió de
cooperatives que provenen
de processos de transformació empresarials.

8

1.000,00

→1

04

Programa de
promoció de
l'emprenedoria
sostenible i la
innovació social.
Programa AMES i
LLAMP3I

Entitats sense
ànim de lucre i
entitats locals
de la Comunitat
Valenciana segons
l'annex.

Desenvolupament del servei
de mentoria de projectes
emprenedors de triple
impacte en la Generalitat
Valenciana. Dotar a l'ecosistema emprenedor d'un
servei públic especialitzat
per a empreses que faciliten el canvi de model
productiu i que tinguen
un triple impacte: social,
econòmic i tecnològic.

4

455,00

AGRICULTURA

→1

06

Millora de les
estructures
cooperatives: fusió i
integració

Cooperatives
i consorcis
cooperatius

Fomentar la fusió, integració i intercooperació de
l'empresa cooperativa. Potenciar el desenvolupament
endògen de les comarques
rurals de l'interior, mitjançant l'associacionisme
agrari per a les activitats
complementàries de les
rendes agràries.

4

300,00

EMPICOOP

→1

06

Càtedra de Treball
Autònom i Economia
Social de la Universitat de València

Universitat de
València

Desenvolupament de la
millora de la competitivitat del treball autònom a
través del foment de l'associacionisme i les figures
de l'empresa d'Economia
Social.

4

30,00

(MILERS D'EUROS)
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CENTRE
GESTOR

LÍNIA

MESURA

AGRICULTURA

→1

EMPICOOP

EMPICOOP

BENEFICIARIS

DESCRIPCIÓ

07

Millora de les
estructures
cooperatives: fusió i
integració

Cooperatives
i consorcis
cooperatius

Fomentar la fusió, integració i intercooperació de
l'empresa cooperativa. Potenciar el desenvolupament
endògen de les comarques
rurals de l'interior, mitjançant l'associacionisme
agrícola per a les activitats
complementàries de les
rendes agràries.

7

1.193,62

→1

12

Ajudes a la
constitució de noves
empreses d'Economia
Social

Cooperatives i
societats laborals

Ajudes econòmiques per a
fer front als costos associats a la creació i registre
d'empreses i l'obertura de
les seues instal·lacions i
llocs de treball.

4

150,00

→1
→2
→3
→4
→5

02 03

Programa de Suport
a l'Economia Social i
"Fent Cooperatives"

Empreses
d'Economia
Social, entitats
associatives o
representatives
de les mateixes
institucions
acadèmiques i
científiques

Mesures econòmiques per
al foment, formació i difusió
de l'Economia Social, la
creació d'empreses d'economia social, l'assistència
tècnica i les ajudes econòmiques a estes empreses i
integració de persones com
a sòcies d'aquelles.

4

5.300,00

12

13

14

16

20

21

22

24

25

27

28 42

CAP

PRESSUPOST

DENOMINACIÓ

(MILERS D'EUROS)

91

92

CENTRE
GESTOR
EMPICOOP

LÍNIA
→1
→3

DENOMINACIÓ

BENEFICIARIS

DESCRIPCIÓ

01

Inversió en entitats
d'economia social i
"Fent Cooperatives"

Entitats i empreses
d'economia social i
treballadors socis
d'estes

Ajudes a projectes d'inversió realitzats per entitats
i empreses d'economia
social. Ajudes per a facilitar
l'accés dels treballadors
d'estes empreses a la
condició de soci de les
mateixes.

7

2.000,00

Subvenció a Fundació
Florida

Fundació Florida
de la Comunitat
Valenciana

Subvenció per a la incorporació i desenvolupament
de noves tecnologies de la
informació i les comunicacions en les entitats d'economia social i la seua incorporació a l'entorn digital.

4

132,00

02

03 06
24
EMPICOOP

→1
→5

25

14
42

CAP

PRESSUPOST

MESURA

(MILERS D'EUROS)

ECONOMIA
SOSTENIBLE

→2

17

Promoció de
l'Economia Sostenible

Empreses,
ajuntaments,
entitats sense
ànim de lucre i
Universitats

Finançament d'accions
dirigides a la promoció i
difusió de la cultura i pràctiques de l'economia sostenible, prestant especial
atenció a les activitats relacionades amb l'Economia
del Bé Comú i les empreses
socials.

4

474,00

EMPICOOP

→3

19

Xarxa de Municipis
per l'Economia Social

Entitats locals de
la CV

Desenvolupament d'iniciatives de foment de l'Economia Social en l'administració local i suport a l'emprenedor en l'àmbit local.

4

200,00

IVACE

→3

25

Energies Renovables i
Biocarburants

Empreses, persones
treballadores
autònomes, particulars, entitats
locals, entitats
públiques i institucions sense ànim de
lucre

Impulsar l'ús de fonts
d'energia renovables i biocarburants en els sectors
econòmics de la Comunitat
Valenciana, inclòs l'autoconsum elèctric. NOMÉS
COMUNITATS ENERGÈTIQUES.

7

550,00
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CENTRE
GESTOR

LÍNIA

MESURA

AGRICULTURA

→3

26

EMPICOOP

→5

AGRICULTURA

→5

36

37

39

42

39
40

EMPICOOP

→5

36
37

EMPICOOP

→5

36
37

CAP

PRESSUPOST

DENOMINACIÓ

BENEFICIARIS

DESCRIPCIÓ

Millora de les pràctiques de cultiu:
coordinació

Federació de
Cooperatives
Agro-alimentàries
de la Comunitat
Valenciana

Coordinar les actuacions
dels tècnics d'ATRIA a
través de la promoció,
assessorament, supervisió
de la producció integrada i
cooperació en campanyes
contra agents nocius.

4

195,00

Universitat de
València-Economia
Social (IUDESCOOP)

Universitat de
València

Accions de formació,
estudis i documentació
sobre economia social
desenvolupades per IUDESCOOP.

4

25,00

Pla Formació
cooperatives Agroalimentàries

Federació
Cooperatives
Agro-alimentàries
de la Comunitat
Valenciana

Pla Director Cooperativisme-Formació. Suport a
la formació de personal
tècnic, de gestió i direcció, membres de consells
rectors, i socis i familiars
col·laboradors en l'explotació agrària de les cooperatives Agro-alimentàries
valencianes.

4

70,00

Universitat
Politècnica de
València

Universitat
Politècnica de
València

Realització de cursos,
congressos i jornades relacionades amb l'economia
social.

4

10,00

Universitat de
València - Càtedra
Cooperatives
Agro-alimentàries
d'Espanya

Universitat de
València

Realització d'Estudis, formació, organització i participació en fòrums sobre
nous models d'empreses i
negocis per a cooperatives.

4

15,00

(MILERS D'EUROS)

93

94

CENTRE
GESTOR
EMPICOOP

MESURA

DENOMINACIÓ

BENEFICIARIS

DESCRIPCIÓ

→5

36

CIRIEC-Espanya

CIRIEC-Espanya

Estudi i difusió del cooperativisme i la economia
social: observatori valencià,
estadístiques cooperatives
i comptes satèl·lit i annuari
del cooperativisme i economia social.

4

160,00

37

CAP

PRESSUPOST

LÍNIA

(MILERS D'EUROS)

EMPICOOP

→5

36

Difusió d'experiències
d'Economia Social

Universitat Jaume I
de Castelló

Difundir experiències
d'economia social

4

70,00

EMPICOOP

→5

36

Laboratoris de
Transformació
Social i Objectius de
Desenvolupament
Sostenible

Centres
d'investigació en
Economia Pública,
Social i Cooperativa
de la Comunitat
Valenciana

Mesura i desenvolupament d'indicadors per a
avaluar la implantació dels
objectius de desenvolupament sostenible (ODS)
a les empreses valencianes i desenvolupament
d'accions de foment per
a la transformació social
d'empreses. Fomentar els
valors de l'Economia Social
i la responsabilitat social
corporativa amb figures
empresarials mercantils.

4

130,00

AGRICULTURA

→6

Vertebració
cooperativa

Federació de
cooperatives Agroalimentàries de
la CV

Suport a les estructures
representatives del cooperativisme agrari valencià.

4

97,60

EMPICOOP

→6

Subvenció
Confederació de
Cooperatives

Confederació
de Cooperatives
de la Comunitat
Valenciana
(CONCOVAL)

Ajuda per a despeses corrents i de funcionament
i activitats de promoció,
foment i difusió del cooperativisme.

4

250,00
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CENTRE
GESTOR

LÍNIA

MESURA

BENEFICIARIS

DESCRIPCIÓ

Suport a l'estructura
representativa de les
federacions i unions
de cooperatives de la
Comunitat Valenciana

Federacions
i Unions de
cooperatives
constituïdes a
l'empar de la Llei
de Cooperatives
de la Comunitat
Valenciana

Finançament del funcionament de les entitats
representatives del cooperativisme CV.

4

525,00

Personal del servei de
Consell Valencià del cooperativisme i la unitat de
foment.

1

300,00

Encàrrec de la gestió del
registre de cooperatives
de la Comunitat Valenciana. Retribuir els serveis
professionals prestats pels
registres mercantils de la
Comunitat Valenciana.

2

350,00

EMPICOOP

→6

EMPICOOP

→7

47

GVA

EMPICOOP

→7

50

Serveis d’informació
registral sobre cooperatives prestats
pels Registres mercantils de la Comunitat Valenciana

TOTAL AJUDES FENT COOPERATIVES (2021)

Col·legi de Registradors de la Propietat i Mercantils
d’Espanya

CAP

PRESSUPOST

DENOMINACIÓ

(MILERS D'EUROS)

13.982,22

95

96

PROJECCIÓ FINANCERA DEL PLA

A. Necessitats d'inversió
Per a aconseguir els objectius de productivitat social, creixement i
competitivitat (segons conclusions del primer punt d'este capítol),
sense tindre en compte les necessitats addicionals derivades de la
pandèmia:
Inversió necessària

198,00 M €

B. Instruments de finançament
B.1. Pla d'Ajudes Públiques de la Generalitat:
Pla de subvencions pressupostàries de la
Generalitat 2021

13,98 M €

Pla de subvencions pressupostàries de la
Generalitat 2022 (*)

13,98 M €

(*) Per a l'exercici 2022 es preveu la mateixa dotació pressupostària
per part de la Generalitat, que podrà veure's incrementada en cas que
s'obtinga cofinançament amb origen en fons europeus (Next Generation i altres).

B.2. Fons addicionals per al pla FENT COOPERATIVES:
Fons europeus o altres fonts de finançament
públiques i privades

170,00 M €

Annex I →
Metodologia per a l'elaboració del pla

FENT COOPERATIVES

L’elaboració d'este segon pla FENT COOPERATIVES s'ha realitzat
des de la següent perspectiva metodològica:

del Consell respecte al cooperativisme, es va convidar a participar en diverses sessions del grup de treball a la direcció general
d'Emprenedoria i Cooperativisme.

1.

En síntesi, s'ha utilitzat una metodologia participativa construïda sobre dues premisses: rebre propostes des de diferents
àmbits i integrar noves mirades. La idea és que este segon pla
biennal contemple, d'una banda, les inquietuds i necessitats del
sector cooperatiu tal com el coneixem actualment, però també
les d'un “cooperativisme emergent” l'impuls del qual hauria de
procurar-se.

Des de l'aprenentatge del disseny i implementació del primer
pla FENT COOPERATIVES

2. Des de la perspectiva de la necessària co-construcció de
polítiques públiques, implicant en el seu disseny múltiples
actors, procedents de les entitats representatives del cooperativisme, de cooperatives significatives, de diferents sectors
de les Administracions públiques valencianes (autonòmica i
local), de la Universitat, d'entitats vinculades a l'emprenedoria. S'han utilitzat eines de participació qualitatives (focus
group, entrevistes i qüestionaris oberts).
3. Des de la perspectiva de la innovació en tecnologia de política pública, basada en el moviment i l'adaptació de polítiques
recentment ideades i implementades amb èxit en altres territoris (polítiques d'economia social de nova generació).
El segon pla de suport i foment de les cooperatives s'ha elaborat
seguint una línia de continuïtat amb el seu predecessor. Per tant,
el primer que s'ha fet és un exercici de revisió i actualització del
primer FENT COOPERATIVES per a alinear-lo amb les prioritats i
interessos del cooperativisme valencià en els pròxims anys.
No obstant això, també s'ha contemplat la necessitat d'incorporar al debat noves mirades, punts de vista diversos sobre l'orientació que hauria d'inspirar la política pública en matèria de
foment del cooperativisme (especialment, joves).
En coherència amb estos plantejaments, es va constituir per part
de la Confederació de Cooperatives de la Comunitat Valenciana un equip multidisciplinari que ha treballat durant nou mesos
en l'elaboració de les propostes sotmeses a la consideració del
Consell Valencià del Cooperativisme. En este equip, coordinat
per la direcció de Concoval, van participar les persones que van
actuar com a coredactores del primer pla, un especialista en
polítiques públiques de la Universitat de València i emprenedors
vinculats al grau Leinn de Florida Universitària. A més, amb la finalitat que la proposta fora també comprensiva de les inquietuds

Entre les accions desenvolupades pel grup de treball nomenat,
responsable de la redacció del pla, per a atendre estos propòsits,
més enllà del debat d'idees i documents en el propi equip, destaquen les següents:
↳↳

Enquestes de prioritats sobre les iniciatives del primer
pla biennal que s’haurien de mantindre en el segon, amb
un plantejament obert a la proposta de noves iniciatives
no contemplades en el primer pla. Estos qüestionaris van
ser emplenats pels membres de l'equip de treball i per
responsables de les entitats sòcies de la Confederació. Per
a l'anàlisi de les enquestes s'ha aplicat el mètode Delphi.

↳↳

Sessions del Focus Grup (tècnica qualitativa per a l'estudi
de les opinions o actituds d'un públic determinat):
1.

Fase diagnòstica ("ideació"). Dues sessions, amb una
selecció de participants que ha mantingut l'equilibri entre
perfils tècnics i polítics, per tal de fer el debat més complet
i enriquidor:
A: Cooperativistes.
Objectius:
→→ Identificar prioritats i inquietuds
→→ Identificar obstacles (per a remoure’ls)
→→ Determinar quines són les polítiques de foment
percebudes com més eficaços
→→ Recollir noves idees: què farien en cada línia (una visió
oberta)
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B: Administracions Públiques (local i autonòmica, així com el seu sector instrumental).
Objectius:
→→ Identificar el grau de coneixement del
cooperativisme
→→ Determinar el nivell de sensibilitat o
predisposició per a executar polítiques
impulsores del cooperativisme.
→→ Recollir idees per a la possible contribució
de l'Administració a la promoció del
cooperativisme.
2. Fase de contrast (“debat”). Sessió amb els
membres del Consell Valencià del Cooperativisme, perquè estos revisaren i validaren les
mesures contingudes en la proposta preliminar
del pla Fent Cooperatives (2021-2022).

A més, s'han aconseguit dues col·laboracions de consultors
experts independents, les conclusions de les quals també s'han
incorporat en diferents apartats del pla:
→→

Estudi jurídic de determinació del perímetre legal per a
desenvolupar la col·laboració públic-privada amb les
cooperatives. Els resultats d'este estudi s'han traduït en
mesures incloses en la línia estratègica 4 del pla. L'informe
s'ha focalitzat en tres àrees concretes identificades pel
seu potencial per a albergar iniciatives de col·laboració
públic-privada: (i) comunitats energètiques; (ii) titularitat
compartida de sòl i instal·lacions públiques; i (iii) serveis
públics: contractació, concerts i altres fórmules per a la
gestió participada.

→→

Informe sobre les necessitats d'inversió del sector
cooperatiu valencià en els exercicis 2021 i 2022: Este estudi,
les principals conclusions del qual servixen de base per a la
memòria econòmica del pla, s'ha centrat en (i) determinar
el mercat potencial de les cooperatives valencianes; (ii)
estimar les necessitats d'inversió de les cooperatives per
tal d'aconseguir el seu potencial creixement sectorial en un
escenari de tendència, baix la premissa de la no destrucció
d'ocupació; (iii) incorporar l'impacte que la pandèmia tindrà en
els seus ingressos i la inversió necessària per a restablir-lo.

Annex II →
Criteris d'avaluació continuada

102
Per al desenvolupament d'este pla s'ha dut a terme un exercici
de simplificació, tant en el nombre d'objectius com en el nombre
de mesures, que ha suposat un notable esforç de concreció per
part de l'equip redactor.
En este context, el seguiment del pla és d'importància fonamental. La Llei preveu un seguiment semestral del Pla, del qual és
responsable el Consell Valencià de Cooperativisme. Perquè este
seguiment siga eficaç, el Consell Valencià del Cooperativisme
proposa:
Eines d'avaluació continuada: control permanent dels indicadors inclosos en el pla, que permetran mesurar el grau d'implementació i impacte del pla.
Incorporació de la planificació, establint una priorització d'objectius i mesures per a cada semestre, tenint en compte les condicions que determinen l'oportunitat i viabilitat de les accions a
realitzar en cada moment.
Xarxa social de seguiment per a afavorir una avaluació participativa i permanent del pla que implicarà un ampli i divers grup
d'interès, així com retindre el talent de les persones que han
participat en els dos focus group de la fase de creació.
Desenvolupament de recomanacions contingudes en informes
externs. L'equip redactor de la proposta del pla ha anat suggerint
nombroses actuacions que han quedat anotades perquè constituïxen una valuosa orientació per a la seua execució. Així mateix,
els dos informes independents encarregats, tant el relatiu a l'impuls de la col·laboració públic-privada entre les cooperatives i
les Administracions locals i autonòmica de la Comunitat Valenciana com el referent a les necessitats d'inversió, queden a la disposició del Consell Valencià del Cooperativisme per a ser analitzats
i utilitzats amb la finalitat de complir els objectius previstos en
este pla FENT COOPERATIVES.
És primordial realitzar el seguiment amb total serietat i puntualitat. Atenent criteris de prioritat i oportunitat, en cada període
(semestre) hauran de desplegar-se les actuacions convenients.

El segon pla biennal de suport i foment del cooperativisme de
la Comunitat Valenciana, FENT COOPERATIVES 2021 - 2022,
va ser aprovat per unanimitat en el ple del Consell Valencià
de Cooperativisme celebrat el dia 2 de novembre de 2020
sota la presidència de Rafael Climent González, conseller
d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball,
i sent vicepresident Emili Villaescusa Blanca, president de la
Confederació de Cooperatives de la Comunitat Valenciana.
(Concoval)

